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Apresentação
Em 1990, a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente/ ECA, que dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente, representou uma relevante conquista de civilidade para toda a
VRFLHGDGHEUDVLOHLUD&ULRXVHXPPDUFROHJDOHLQVWLWXFLRQDOTXHHPVXDVGLVSRVLo}HVDÀUPDXP
país comprometido com suas novas gerações.

Além de determinar o enfrentamento das situações de violações de direitos, o Estatuto estabelece
diretrizes para a formulação, implementação e execução das políticas públicas, direta ou indiretamente,
implicadas com o bem-estar das crianças, adolescentes e suas famílias.

Nesta perspectiva, o Plano Municipal para Infância e Adolescência/ PMIA pretende convergir esforços
para que os ditames do ECA sejam respeitados e atendidos. Com previsão para dez anos, o ponto
GHSDUWLGDpFRQÀUPDUPRVTXHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVVmRSULRULGDGHDEVROXWDHP%HOR+RUL]RQWH
O Plano, pautado por normativas legais e pela Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da
&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH &0'&$ PDWHULDOL]DDVGLUHWUL]HVGHOLEHUDGDVHDQXQFLDDo}HVFRPSHUÀO
complementar e convergente entre governo e sociedade civil.

Por certo, o PMIA deve adicionar valor inovativo às práticas em curso. Sua montagem e funcionamento
HQYROYHUmRPDLRUHVGHVDÀRVSRLVDYDQoDUQHVWDDJHQGDUHTXHUFRRUGHQDomRSURFHVVRVGHDUWLFXODomR
H IRUPDomR GH SDUFHULDV REMHWLYRV HVSHFtÀFRV D VHUHP FXPSULGRV DJLOLGDGH H IRFR QD DGRomR GH
medidas. Em suma, agradecendo o compromisso de todos que colaboraram com a elaboração do
PMIA, manter-se um dos municípios destacados pela Fundação ABRINQ/Save the Children exigiu,
exige e exigirá uma administração capacitada, atenta e cuidadosa com suas crianças e adolescentes,
acompanhada e avaliada pelos órgãos do controle social.

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito Municipal de Belo Horizonte
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Prefácio
23URJUDPD3UHIHLWR$PLJRGD&ULDQoDQDVXDHGLomRLQRYRXDRSURSRUDIRUPXODomR
institucionalização e execução do Plano Municipal para a Infância e Adolescência.
Entendemos esta como uma ótima oportunidade para fazer a incidência na política da infância e
adolescência no município de Belo Horizonte, reconhecendo o papel fundamental do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/BH, que coordena esta Comissão e
deve ser empoderado na sua relevante competência.
A sociedade civil aceitou integrar a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa
Prefeito Amigo da Criança, é importante destacar, muito mais pelo compromisso com a criança e o
DGROHVFHQWHGHVWHPXQLFtSLRGRTXHSURSULDPHQWHSHORSUrPLR$ÀQDORJUDQGHSUrPLRpRDYDQoRGD
referida política.
)RLXPORQJRSURFHVVRTXHVHLQLFLRXFRPDSXEOLFDomRGD3RUWDULDHPGHMDQHLUR
seguida de 09 reuniões e 01 plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
realizadas com esta temática, assim organizadas:
 27/02 - Apresentação do PPAC: objetivos, princípios, fundamentos, funcionamento,
constituição da CMMA;
 14 e 15/04 - Validação de informações do Módulo “Prioridades Nacionais”, sendo: Eixo I
- Promovendo vidas saudáveis; Eixo II - Acesso à Educação de Qualidade; Eixo III - Proteção
contra maus-tratos, exploração e violência; Eixo IV - OCA;
²$SUHVHQWDomRGRVWUDEDOKRVDWpHQWmRUHDOL]DGRVSDUDDQiOLVHGRVLQWHJUDQWHVGD
Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação;
 24/07- Apresentação dos trabalhos até então realizados para conhecimento dos Conselheiros
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
H9DOLGDomRGR3ODQR0XQLFLSDOGD,QIkQFLDH$GROHVFrQFLD²30,$
 22/12 – Análise e validação de ajustes no Plano Municipal, decorrente de alterações
ocorridas no PPAG.

A plenária do CMDCA/BH, realizada em 04 de agosto de 2014, aprovou a Resolução 108/2014, que
deliberou sobre as diretrizes para implementação do Plano Municipal da Infância e Adolescência de
Belo Horizonte, considerando as normativas legais vigentes, o diagnóstico da infância e adolescência
em Belo Horizonte, realizado pelo CMDCA/BH, bem como Resoluções já anteriormente aprovadas
SHORUHIHULGR&RQVHOKRDVDEHU5HVROXomR&0'&$%+QTXHDSURYDDV'LUHWUL]HVH$o}HV
Prioritárias para o Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA 2014 e a Resolução CMDCA/BH nº
104/2014, que dispõe sobre o Plano de Ação do CMDCA/BH para o ano de 2014.
Participaram diversos representantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente de Belo Horizonte. Como representantes da sociedade civil, integrantes dos seguintes
órgãos: Conselho Municipal de Assistência Social , Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Belo Horizonte e Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente
Trabalhador de Minas Gerais. Também participaram representantes das seguintes entidades de
DWHQGLPHQWRjFULDQoDHDRDGROHVFHQWH$VVRFLDomR3URÀVVLRQDOL]DQWHGR0HQRUGH%HOR+RUL]RQWH²
ASSPROM, Centro de Educação para o Trabalho Virgilio Resi, Escola de Esportes Visão da Vida, Família
Down e Instituto Hahaha. Estiveram presentes ainda representantes do Ministério Público, através da
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23ª Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte, da Vara Cível da Infância e Juventude de
Belo Horizonte e Conselhos Tutelares e os representantes governamentais das seguintes Secretarias
Municipais: de Administração Regional, Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, Governo,
Saúde, Segurança Alimentar, Segurança Pública, Planejamento e Políticas Sociais.
Os debates foram amplos, às vezes acalorados e tensos, porém profícuos.
Esperamos que este prêmio contribua para o avanço na garantia dos direitos da criança e adolescente
em nosso país, porém, bom mesmo será o dia em que não precisaremos dele!

Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação
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Introdução
%HOR +RUL]RQWH SDUWLFLSD GR 3URJUDPD 3UHIHLWR $PLJR GD &ULDQoD FULDGR HP  SHOD )XQGDomR
Abrinq – Save the Children. Com este, a Fundação tem como objetivo comprometer o poder público
municipal a implementar, de forma participativa e integrada, políticas públicas que garantam os
direitos das crianças e dos adolescentes.
2 PXQLFtSLR DR ORQJR GRV DQRV WHP EXVFDGR DPSOLDU H TXDOLÀFDU VHXV FRPSURPLVVRV 1HVWD
perspectiva, foi distinguido como destaque nacional, com outros nove municípios. Como capital,
FRPSDUWLOKD WDO SUHPLDomR FRP &XULWLED ,VWR GHFRUUH GH VLJQLÀFDWLYRV DYDQoRV HP VXDV LQLFLDWLYDV
relativas à informação, georreferenciamento, fomento à participação social, planejamento de médio e
longo prazo, assim como experiências inovativas na Educação e Saúde.
1D HGLomR DWXDO R 33$& SURS}H XP QRYR GHVDÀR D IRUPXODomR H LQVWLWXFLRQDOL]DomR GH IRUPD
articulada, intersetorial e participativa, de um Plano Municipal para Infância e Adolescência/ PMIA,
com prazo de vigência para 10 anos. Um plano que atravessa gestões, ancorado na Convenção dos
Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e da Adolescente/ ECA.
6XDHODERUDomRSDUWLXGR3URJUDPD%+0HWDVH5HVXOWDGRVTXHGHÀQHHVWUDWpJLDVGHORQJRSUD]R
QR 3ODQR (VWUDWpJLFR %+  ,GHQWLÀFDGDV DV Do}HV GHVWLQDGDV SDUD FULDQoDV DGROHVFHQWHV H
suas famílias, a estas se somaram aquelas apresentadas pelo Plano Nacional Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes, pelo Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e resoluções deliberadas
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte.
O processo foi todo ele compartilhado – no pensar, no agir - entre os colegas das diversas secretarias
da Administração Pública Municipal, integrantes do Grupo de Trabalho Coordenador. Buscamos
conciliar a competência técnica à percepção política. Iniciado em abril e concluído em dezembro
FRP D VXD YDOLGDomR ÀQDO SHOD &RPLVVmR 0XQLFLSDO GH $YDOLDomR H $FRPSDQKDPHQWR &0$$ R
período demandou uma ampla articulação político-institucional, com a participação de vários níveis
de decisão.
(VWDPRVFRQÀDQWHVGHTXHR3ODQR0XQLFLSDOSDUD,QIkQFLDH$GROHVFrQFLDGH%HOR+RUL]RQWHSRVVD
constituir importante ferramenta para subsidiar a elaboração, implantação, monitoramento e
avaliação das políticas públicas na vida de nossas crianças e adolescentes. Isto porque consolida, por
meio de um amplo debate e em um único documento, as ações para este público prioritário.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Políticas Sociais
Grupo de Trabalho Coordenador
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As inovações na Política Pública e as
possibilidades de implementação de
um Sistema de Garantia de Direitos
No sentido de compreendermos melhor as possibilidades de implementação de Políticas para
a constituição de um Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, tentaremos
GHVHQYROYHUQHVWHDUWLJRXPDUHÁH[mRVREUHFRQFHLWRVTXHHQYROYHPDV3ROtWLFDV3~EOLFDVHQWHQGHQGR
que estas podem contribuir para a efetivação deste sistema através da implementação de programas
e projetos no campo de promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes.
1RVVDFRQWULEXLomRVHUiQRVHQWLGRGHLGHQWLÀFDUDOJXPDVFRQFHSo}HVGH3ROtWLFDV3~EOLFDVDSDUWLU
de três elementos fundamentais na formulação, desenvolvimento e avaliação destas, a saber: o
diagnóstico, a agenda pública e os modelos descentralizados.

1- Diagnóstico como prática de formulação de políticas
As políticas públicas no contexto das reformas democráticas constituíram um avanço dos direitos
civis e a consolidação da política social como fundamento do Estado de Direito. No Brasil, o processo
GHFRQVROLGDomRGDFLGDGDQLDVRFLDOWHPVXDVHVSHFLÀFLGDGHVGDGDVSHODDXVrQFLDGDUHODomRHQWUH
direitos civis e políticos com a implantação de políticas públicas que efetivem estes direitos.
A permanente disputa entre interesses individuais e privados com os direitos coletivos e comuns
LQWHUIHUH QD GLVWULEXLomR GH UHFXUVRV H GHÀQLomR GH SULRULGDGHV $V SROtWLFDV VRFLDLV SRU VL Vy
certamente não dariam conta de todas as mazelas sociais, mas podem contribuir muito para impedir
que as desigualdades se reproduzam.
Neste contexto o Diagnóstico da Infância e da Adolescência, lançado em 2013 pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – CMDCA, tem o papel fundamental de
orientar, formular, deliberar e exercer o controle social sobre as políticas públicas voltadas para o
atendimento à criança e ao adolescente.
O Diagnóstico da Infância e Juventude de Belo Horizonte é um instrumento fundamental para a
atuação da rede de atenção à criança e ao adolescente na cidade, em detrimento a ações pontuais
e individuais, que se limitem ao reconhecimento da vitimização esse público. Como preconiza o ECA,
ações de promoção e proteção à infância e adolescência são prioritárias, assim como a orientação e
acompanhamento familiar.
De fato, mais que uma ferramenta de trabalho, o diagnóstico envolve um processo de construção de
uma prática, que busca estabelecer parâmetros para a formulação, implementação e controle social
sobre as Políticas Públicas, através de uma reunião de dados, da análise conjunta dos problemas e
da indicação das potencialidades do município neste campo.
Conhecer a realidade da infância e da adolescência do município é fundamental, para o fortalecimento
do Sistema de Garantia de Direitos e para elaboração de políticas públicas com resultados mais
permanentes. Um diagnóstico pode nos oferecer conhecimento sobre os principais problemas que
atingem as crianças e os adolescentes, apontar ações prioritárias para a garantia desses direitos
e, principalmente, orientar melhor as escolhas de alocação de recursos nos orçamentos para a
implementação dessas ações.
Transformar o que o Diagnóstico nos aponta em proposta de uma atuação no campo das Políticas
3~EOLFDV p XP GHVDÀR VREUH R TXDO WHPRV TXH QRV GHEUXoDU 3RVWR TXH WUDWDU GH WHPDV TXH VmR
abordados neste instrumento requer o aprofundamento destas questões e, mais ainda, uma
formulação de propostas que se voltem para uma atuação coordenada dos governos e sociedade civil.
Ao mesmo tempo é necessário que esta atuação represente algum nível de inovação, à medida que,
se o diagnóstico retrata um problema ainda a ser enfrentado (o que não quer dizer que não existam
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iniciativas já desenvolvidas neste campo), precisamos analisar as possibilidades de fortalecimento ou
de novas ações que atuem sobre este ponto.

2- Inserir na agenda pública os problemas reais
2 SURFHVVR GH WUDQVLomR HQWUH LGHQWLÀFDU GHPDQGDV H VHOHFLRQDU DOWHUQDWLYDV SRGH VHU SHQVDGR
segundo Meny e Thoening, como uma sequência de atividades da seguinte forma: o problema exige
um tratamento e para isto deve ser incluído na Agenda Pública, a partir daí a formulação de soluções
se faz através do estudo das possíveis respostas, da elaboração de propostas e de negociações entre
os atores, que demanda uma ação da autoridade pública, no sentido de implementar as possíveis
respostas. Constitui-se então um programa a ser executado e administrado pelo governo.
2SURFHVVRGHLGHQWLÀFDomRGDVGHPDQGDVHVHOHomRGDVUHVSRVWDVpEDVWDQWHFRPSOH[RpSHUPHDGR
SRUIDWRUHVUHODFLRQDGRVTXHVmRDQWHULRUHVjGHÀQLomRGDDomRHTXHSRGHPFRQGLFLRQDUDWLYLGDGHV
posteriores, para além do Diagnóstico. Além disto, o processo se constitui através de uma dinâmica
LPSRVWDSHODUHDOLGDGHSHORFRQWH[WRVRFLDO$VVLPRVFRQÁLWRVTXHVHH[SOLFLWDPQDLPSOHPHQWDomR
da intervenção, têm suas origens em conceitos, valores e interesses que se integram à perspectiva
política dos atores e das agências envolvidas na ação.
O primeiro passo neste caso é a entrada da demanda na Agenda Pública e, consequentemente, a
proposição de respostas. Para entrar na Agenda, a demanda deve ser considerada um problema de
UHVSRQVDELOLGDGH S~EOLFD j PHGLGD TXH FRQVWLWXLVH XP GHVDÀR SURYRFDQGR HQWmR XPD LQRYDomR
traduzida como Política Pública.
Um debate muito importante, para o Sistema de Garantia de Direitos, por exemplo, trata do
adolescente autor de ato infracional e mais amplamente do envolvimento de adolescentes com a
criminalidade. Esta agenda nos aponta para a necessidade de discutirmos formas de compreender
melhor o contexto em que este ato infracional acontece, e avançar as ideias ainda presentes de
“menor infrator”, em que o adolescente é estigmatizado como inferior e predestinado à exploração,
à morte precoce e à criminalização. Para que estas avancem para além do debate social, precisamos
investir na implementação de Políticas Públicas que atendam a demandas cada vez mais complexas
e heterogêneas. Ampliando as ofertas que são proporcionadas a estes adolescentes, evitando, por
exemplo, o tratamento isolado da violência urbana e percebendo nossa responsabilidade social neste
debate.

3- Os modelos descentralizados
Para atuar em um contexto social de aumento da demanda e heterogeneidade dos problemas, parecenos fundamental a ação pública a partir de uma atuação local, valorizando a perspectiva territorial
e intersetorial. Onde as Políticas Públicas se caracterizariam pela intersetorialidade, entendida aqui
como uma perspectiva não só de atuação dos programas, mas de compreensão do problema,
´7HPVH FRQWXGR VXÀFLHQWH FRQVHQVR QD OLWHUDWXUD GH TXH WDLV FRQFHSo}HV
acenam para um conjunto de inovações no âmbito da gestão pública, em um
contexto no qual os sistemas técnicos especializados e as estruturas fortemente
hierarquizadas e verticais são confrontados com novos objetivos e demandas
políticas e sociais, novas temáticas e problemas de novos segmentos da
população, que exigem uma remodelagem das velhas estruturas organizacionais,
novas respostas das quais a intersetorialidade é apenas uma das alternativas
possíveis”. (Bronzo, 2007)

Novas demandas e novos processos sociais necessitam novas respostas, que tenham como foco
o impacto dos programas sociais sobre os destinatários da ação, adequando as atividades dos
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programas às diferentes demandas dos públicos das políticas sociais. Esta premissa tem aporte nos
estudos mais atuais (BRUGUÉ; GOMÁ, 1999; GOMÁ, 1998; MARTINEZ, 1998; GOMÁ, 2004) sobre as
relações entre as mudanças sociais e os modelos de programas.
Os novos processos sociais, caracterizados pela crescente heterogeneidade social, apresentam
demandas cada vez mais diferenciadas e localizadas, seja territorialmente ou por faixa etária, assim
como por padrões culturais diversos (MARTINEZ, 1998), apontando para novas exigências de provisão
e prestação de serviços das políticas sociais.
A exigência por mudanças na oferta de serviços se concretiza a partir das demandas sociais,
SURYRFDQGRPXGDQoDVQDFRQÀJXUDomRGHSURJUDPDVVRFLDLV0RGHORVFHQWUDOL]DGRVQmRFRQVHJXHP
responder às necessidades que são cada vez mais diversas, heterogêneas e muitas vezes dependentes
GHRIHUWDGHVHUYLoRVVRFLDLVFRPQRYDVTXDOLÀFDo}HV
As novas orientações políticas apontam, segundo Martinez (1998), para um novo paradoxo em relação
à formulação dos Programas Sociais: a desarticulação dos atores no nível macrossocial e o aumento
da capacidade da ação micro social. A consequência deste paradoxo seria, segundo o autor, uma
maior descentralização das funções estatais, com nova ênfase e importância nos governos locais.
Os resultados desta mudança implicariam na efetivação de políticas e programas que atuem com
PDLRUÁH[LELOLGDGHHGLVFULFLRQDULHGDGHHPUHODomRDRDPELHQWHLQWURGX]LQGRQRYRVSDUDGLJPDVQR
desenho e na implementação destes. Produzindo ações com uma programabilidade mais baixa e com
PDLRULQWHUDomRFRPRVXVXiULRVGRVSURJUDPDVSURYRFDQGRPRGLÀFDo}HVSURIXQGDVQRVPRGHORVGH
organização e gestão (MARTINEZ, 1998).
Os Programas Sociais tenderiam, portanto, a se adaptar à realidade social, incorporando demandas
novas em suas orientações e conteúdos, considerando a natureza dos problemas, as expectativas, as
respostas e os impactos sobre os destinatários da sua ação.

4-Conclusão
Os modelos descentralizados, conforme apresentamos anteriormente, exigem novas tecnologias
sociais, ou seja, novas perspectivas de gestão, cunhadas em maior discricionariedade e capacidade
técnica dos gestores locais. Mas além da capacidade de gestão governamental, o desenvolvimento de
uma infraestrutura social positiva (RICHARDSON; MUNFORT, 2002), depende altamente de controles
sociais informais ou comunitários, além do estabelecimento de vínculos sociais.
1HVWH VHQWLGR WHPRV XP YHUGDGHLUR GHVDÀR FRPR FRQVHOKHLURV FRQVHOKHLUDV UHSUHVHQWDQWHV GH
LQVWLWXLo}HV GD VRFLHGDGH FLYLO R GHVDÀR GH FRQWULEXLU FRP D FRPSUHHQVmR GD UHDOLGDGH VRFLDO GD
criança e do adolescente através da produção de diagnósticos, da inserção na agenda pública das
questões no campo dos direitos, através de comunidades fortalecidas que garantam os direitos de
suas crianças e adolescentes.
É no município que se articula a proteção integral da criança e do adolescente. É para onde se deve
convergir o diálogo entre todas as instâncias governamentais e não governamentais voltadas para
esse propósito. É nas cidades que as redes de atendimento e de garantia dos direitos se fortalecem,
SDUDTXHHVVHHVIRUoRVHWUDGX]DQDGHÀQLomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVHÀFD]HVHHPDWHQGLPHQWRGH
qualidade, objetivando uma justiça social maior.
Uma construção verdadeiramente democrática, exige nosso reposicionamento para dar lugar à
SDUWLFLSDomR GDV QRYDV JHUDo}HV QRV SURFHVVRV GH GHÀQLomR GDV SROtWLFDV PDV H[LJH WDPEpP
a formulação de alternativas inovadores que possam atuar em um contexto de diversidade e de
demandas cada vez mais complexas.
Márcia Cristina Alves
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte
CMDCA - BH
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Caracterização sócioespacial das
Políticas Municipais para Crianças e
Adolescentes em Belo Horizonte
O Município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, localiza-se na Região Sudeste
GR SDtV 3RVVXL H[WHQVmR WHUULWRULDO GH  NP VHQGR R VH[WR PDLV SRSXORVR HQWUH RV 
PXQLFtSLRVEUDVLOHLURVFRPXPDSRSXODomRGHKDELWDQWHV ,%*( ÀFDQGRDWUiVGH
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Brasília.
É também o mais populoso dos 853 municípios mineiros, representando 12,12% da população total
do Estado de Minas Gerais, sendo o centro da Região Metropolitana de Belo Horizonte (3ª maior
aglomeração urbana do Brasil), que possui uma população total de 4.883.970 habitantes (IBGE,
2010).
$50%+pFRPSRVWDSRUPXQLFtSLRVVHQGRRFHQWURSROtWLFRÀQDQFHLURFRPHUFLDOHGXFDFLRQDOH
cultural de Minas Gerais, representando aproximadamente 40% da economia e 25% da população do
HVWDGR$*UDQGH%+pDLQGDRPDLRUDJORPHUDGRXUEDQRGRPXQGRHRPDLRUGD$PpULFDGR
6XOÀFDQGRDWUiVGDViUHDVPHWURSROLWDQDVGH6mR3DXOR%XHQRV$LUHV5LRGH-DQHLUR/LPD%RJRWi
Santiago e Caracas.
O processo de expansão urbana de Belo Horizonte se deu a partir de dois grandes vetores: oeste e
norte, em virtude de uma série de fatores ambientais, econômicos e sociais. Assim como em outras
metrópoles brasileiras, Belo Horizonte experimentou a expansão de sua mancha urbana com a
formação de periferias marcadas pela pobreza e vulnerabilidade social, infraestruturas precárias,
LQVXÀFLrQFLDQDRIHUWDGHVHUYLoRVHVVHQFLDLVHLQGLFDGRUHVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVGHVIDYRUiYHLV,VVR
ocorreu sobretudo nos demais municípios da área metropolitana e produziu diferenciais bastante
visíveis entre a situação socioeconômica do município-sede (no caso a capital), em comparação com
os municípios do entorno, que foram impactados pela concentração das populações com menor
UHQGDHWDPEpPFRPPDLRUGLÀFXOGDGHGHDFHVVRDRVGLUHLWRVVRFLDLVEiVLFRV$DQiOLVHGHDOJXQV
LQGLFDGRUHVGHPRJUiÀFRVFRQÀUPDHPDOJXQVDVSHFWRVHVWHVGLIHUHQFLDLVDVVLPFRPRDVLWXDomR
destacada do Município de Belo Horizonte em relação a outros municípios da Região Metropolitana,
ou mesmo dos valores médios do próprio Estado de Minas Gerais.
A taxa de crescimento populacional no Município de Belo Horizonte vem apresentando um forte
declínio desde os anos 70 do século passado, saindo de 5,9% ao ano, durante aquela década, para
o patamar atual, de 0,59%, segundo os dados do Censo de 2010. Entre as capitais brasileiras, Belo
Horizonte apresenta a segunda menor taxa de crescimento populacional, sendo que o percentual
mais baixo foi apurado em Porto Alegre. Porém, é necessário destacar que as taxas de crescimento
populacional da RBMH se situam em patamares bem mais elevados, em torno de 1,15%, com
municípios apresentando valores acima de 3% ao ano, como é o caso de Igarapé, Juatuba, Lagoa
Santa, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano.
Acompanhando uma tendência nacional, a evolução das taxas brutas de natalidade e mortalidade em
%HOR+RUL]RQWHWDPEpPYHPHYROXLQGRGHIRUPDVLJQLÀFDWLYD$WD[DEUXWDGHPRUWDOLGDGHDSUHVHQWD
se estacionada em valores relativamente baixos, enquanto se observa uma tendência declinante das
taxas brutas de natalidade, com forte impacto sobre o crescimento natural da população. Aliado a
isso, observa-se também uma redução muito rápida do índice de fecundidade no Município.
2 tQGLFH GH IHFXQGLGDGH LQGLFD R Q~PHUR PpGLR GH ÀOKRV TXH DV PXOKHUHV WrP DR ORQJR GH VHX
período reprodutivo (15 aos 49 anos de idade). No Brasil, o índice de fecundidade teve uma redução
PXLWRVLJQLÀFDWLYDDSDUWLUGRVDQRV(VVHYDORUTXHVHVLWXDYDHPWRUQRGHÀOKRVSRUPXOKHU
HPDOFDQoRXRQ~PHURGHHPHVWDQGRSRUWDQWRDEDL[RGRtQGLFHGHUHSRVLomR
GHPRJUiÀFD TXH VHJXQGR HVWXGRV p GH  1R (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV R tQGLFH GH IHFXQGLGDGH
encontra-se em torno de 1,7, enquanto, em Belo Horizonte, o índice de fecundidade apurado em 2010
é de 1,5. Isso explica, em parte, a redução da participação percentual dos jovens e a tendência de
envelhecimento da população na cidade.
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2VJUiÀFRVDVHJXLUHODERUDGRVFRPGDGRVGRVUHFHQVHDPHQWRVGR,%*(FRPSURYDPDVWUDQVIRUPDo}HV
SHODVTXDLVSDVVDDHVWUXWXUDHWiULDGH%HOR+RUL]RQWH2VGDGRVDSXUDGRVFRQÀUPDPXPDWHQGrQFLD
mundial e nacional, que aponta para uma expressiva redução da participação percentual dos jovens
na população.
'HVWDFDVH DTXL TXH D SRSXODomR MRYHP GHÀQLGD SHOR ,%*( p FRPSRVWD SHOD IDL[D GH LGDGH GRV 
DRVDQRVGHLGDGHUHFRUWHHWiULRGLVWLQWRGDTXHOHGHÀQLGRSHOR(&$²(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR
$GROHVFHQWHTXHLGHQWLÀFDRJUXSRGHFULDQoDV DDQRV HGHDGROHVFHQWHV DDQRV 1R
caso brasileiro esse fenômeno é mais observado nas grandes concentrações urbanas, especialmente
nas regiões de maior desenvolvimento econômico, como é o caso das regiões Sudeste e Sul.
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ETÁRIA DE BELO HORIZONTE: 1980 - 2010

)RQWH&HQVRV'HPRJUiÀFRV,%*(

2VJUiÀFRVGHVWDFDPDIRUWHUHGXomRGDSDUWLFLSDomRSHUFHQWXDOGRVMRYHQVQDSRSXODomRGH%HOR
Horizonte. Esse grupo da população, que representava 45,1% do total dos habitantes em 1980,
SDVVRXDUHVSRQGHUQRDQRGHDDSHQDVGRVPRUDGRUHVQDFLGDGH3RURXWURODGRRV
adultos (20 aos 59 anos de idade) elevaram sua participação de 49,5% do total da população, em
SDUDHP-iDSRSXODomRLGRVD DFLPDGRVDQRV DSUHVHQWRXXPDHOHYDomR
SHUFHQWXDO GH  HP  SDUD  GD SRSXODomR WRWDO GR PXQLFtSLR HP  2 FRQMXQWR
dessas transformações comprova o rápido processo de amadurecimento da população da cidade.
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As informações a seguir irão indicar com maior clareza o dimensionamento da população de crianças
e adolescentes na cidade, procurando ilustrar sua distribuição espacial no território.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM BELO HORIZONTE
Segundo dados do Censo de 2010, crianças e adolescentes na faixa etária dos 0 aos 17 anos
WRWDOL]DYDPKDELWDQWHVHP%HOR+RUL]RQWHRTXHFRUUHVSRQGHDGDSRSXODomRWRWDO
da cidade. A tabela a seguir indica o comparativo entre efetivo total da população nessa faixa de idade
no país, no Estado de Minas Gerais, na RMBH e no Município de Belo Horizonte, nos recenseamentos
populacionais realizados no país em 1980, em 2000 e 2010.
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA POPULAÇÃO
TOTAL QUADRO COMPARATIVO – 1980 / 2010
1980

2000

2010
População
Total

População de
0 a 17 anos

% da
População
de 0 a 17 anos

60.968.621

% da
População
de 0 a 17
anos
35,91

190.755.799

56.290.169

29,51

População
Total

População de
0 a 17 anos

Brasil

119.011.052

53.939.271

% da
População
de 0 a 17
anos
45,32

MG

13.180.105

6.093.631

45,54

17.891.494

6.179.618

34,54

19.597.330

5.435.591

27,74

(*)

(*)

(*)

4.349.425

1.338.009

30,76

4.883.970

1.289.493

26,40

1.780.839

716.217

40,22

2.238.526

668.778

29,88

2.375.151

556.299

23,42

RMBH
BH

)RQWH,%*(&HQVRV'HPRJUiÀFRV

População
Total

População de
0 a 17 anos

169.799.170

'DGRVQmRGLVSRQtYHLVSDUDRDQRGH

2VGDGRVDWHVWDPDWUDQVIRUPDomRSHODTXDOSDVVDDVRFLHGDGHEUDVLOHLUDQRV~OWLPRVDQRVHFRQÀUPD
a redução da participação de crianças e adolescentes na população, no nível nacional, estadual,
metropolitano e municipal. A tabela atesta ainda que a redução percentual de crianças e adolescentes
tem sido acompanhada também da diminuição do número absoluto de crianças e adolescentes a
partir do ano de 2000, em todos os níveis territoriais. No entanto, chama a atenção o fato de que, no
Município de Belo Horizonte, esse fenômeno já vinha sendo observado em período anterior, ou seja, a
SRSXODomRGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVQDFLGDGHVDLXGHXPQ~PHURWRWDOGHKDELWDQWHVHP
SDUDHPHÀQDOPHQWHSDUDHP
Esse aspecto é de fundamental importância porque comprova que a redução das taxas de natalidade
e dos índices de fecundidade já provoca uma diminuição do efetivo total de população nas faixas
de idade mais jovens da cidade. Este dado é de extrema relevância para o planejamento da oferta
de serviços para este segmento etário da população, uma vez que indica uma menor pressão pela
expansão quantitativa dos serviços e uma oportunidade de melhoria qualitativa dos mesmos. Vários
estudiosos apontam que o cenário de redução da população na faixa jovem de idade se constitui
como uma janela de oportunidades, na qual os investimentos públicos e mesmo privados podem
trazer ganhos substanciais na qualidade de vida de crianças e adolescentes, por meio da melhoria
dos serviços prestados na área da educação, saúde, proteção e tantas outras que se colocam como
GHVDÀRVSDUDDVRFLHGDGHEUDVLOHLUD

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO TERRITÓRIO
Se a população da cidade passa por uma rápida transformação na sua estrutura etária, tornandose cada vez mais madura, é importante que seja analisada a distribuição espacial das crianças e
MRYHQVSHODFLGDGHFRPRIRUPDGHLGHQWLÀFDUDGHPDQGDSRUSROtWLFDVSURJUDPDVHVHUYLoRVYROWDGRV
HVSHFLÀFDPHQWHSDUDHVVHS~EOLFR
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Há alguns anos a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte vem realizando esforços no sentido de
FRQVWUXLUGLDJQyVWLFRVPDLVFODURVDFHUFDGDGLVWULEXLomRGDSRSXODomRSHORWHUULWyULRLGHQWLÀFDQGRDV
GHPDQGDVSRUHTXLSDPHQWRVSURJUDPDVHVHUYLoRVHVSHFtÀFRVSDUDFDGDS~EOLFR7DLVGLDJQyVWLFRV
espaciais contemplam as políticas de educação, saúde, assistência social, políticas urbanas e outras.
Nessa perspectiva, vários estudos e mapas foram produzidos, buscando embasar os processos de
análise técnica e decisão política.
O mapa a seguir, elaborado com base no recorte etário de 0 a 17 anos ilustra a distribuição espacial da
SRSXODomRGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHP%HOR+RUL]RQWHHSHUPLWHLGHQWLÀFDURVVHWRUHVFHQVLWiULRV
onde há uma maior concentração percentual deste público na cidade. A análise do mapa aponta que
as áreas de maior concentração percentual de crianças e adolescentes encontram-se na periferia
da cidade, em especial nas Regionais Nordeste, Norte, Venda Nova e Barreiro e em alguns setores
censitários dispersos nas demais regionais.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE 0 A 17 ANOS,
POR SETORES CENSITÁRIOS - BELO HORIZONTE (MG) 2015

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

Para uma leitura mais detalhada, é interessante comparar ainda a distribuição espacial de crianças
e de adolescentes, separadamente.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE 0 A 11 ANOS,
POR SETORES CENSITÁRIOS - BELO HORIZONTE (MG) 2015

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS,
POR SETORES CENSITÁRIOS - BELO HORIZONTE (MG) 2015

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

Os mapas sugerem uma distribuição mais homogênea da população adolescente e uma maior
concentração das crianças nos setores censitários localizados na periferia. Pode-se inferir que a
queda da fecundidade, que vem ocorrendo de forma disseminada por toda a cidade, tem sido um
pouco menor nas áreas da periferia do município, onde se observam os percentuais mais elevados de
crianças na população total. Dessa forma, conclui-se que há uma tendência clara de periferização da
infância, também no território da cidade.
2XWURHVWXGRLPSRUWDQWHUHDOL]DGRSHOD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOVHUHODFLRQDjLGHQWLÀFDomRGDViUHDVGH
maior vulnerabilidade social da cidade. O Mapa de “Áreas Prioritárias para Inclusão Social e Urbana” foi
elaborado no ano de 2003 pela Secretaria Municipal de Planejamento, combinando dados do Censo
de 2000 com os resultados do IVS – Índice de Vulnerabilidade da Saúde. A metodologia de elaboração
do Mapa de Áreas Prioritárias consistiu na desagregação das informações por setores censitários,
LGHQWLÀFDQGRDViUHDVGHULVFRHOHYDGRHPXLWRHOHYDGRDSDUWLUGHLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVVRFLDLV
e ambientais.
Abaixo segue o mapa atualizado, com os dados do Censo de 2010 e com os resultados também
atualizados do IVS-2010.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL
BELO HORIZONTE (MG)

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

Como instrumento de diagnóstico socioespacial, o Mapa de Áreas Prioritárias para Inclusão Social tem
se constituído como elemento fundamental de planejamento para as políticas públicas voltadas para
a prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social, aspectos fundamentais para a construção
GHXPVLVWHPDHÀFD]GHYLJLOkQFLDVRFLRDVVLVWHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQD/2$6²/HL2UJkQLFDGD
Assistência Social.
Por essa razão esse mapa vem sendo utilizado de forma sistemática na Secretaria Municipal de Políticas
6RFLDLVSDUDDGHÀQLomRGDVURWDVGHH[SDQVmRGHVXDVDo}HVGHEDVHWHUULWRULDOFRPRR3URJUDPD
BH Cidadania e para a localização prioritária dos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social.
Sua atualização encontra-se em discussão com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento
e Informação.
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DISTRIBUIÇÃO DOS TERRITÓRIOS BH CIDADANIA, DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE
INCLUSÃO SOCIAL E DA ÁREA VERDE. BELO HORIZONTE (MG)

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

3RU ÀP p LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH D DQiOLVH HVSDFLDO WHP FRQWULEXtGR WDPEpP SDUD LGHQWLÀFDU D
distribuição da rede de equipamentos e serviços da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, permitindo
um planejamento mais criterioso das ações de base territorial na educação, saúde, assistência social
e em várias outras áreas da política social ou urbana. A seguir são apresentados alguns estudos de
VLJQLÀFDWLYDLPSRUWkQFLDSDUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDHSDUDRVPRUDGRUHVGDFLGDGHFRPRRHVWXGR
da distribuição espacial da rede de educação infantil, para crianças de 4 e 5 anos de idade e as áreas
de referência territorial da Unidades Básicas de Saúde.
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DISTRIBUIÇÃO DAS UMEI´S, ESCOLAS MUNICIPAIS
E DAS UNIDADES DA REDE CONVENIADA SOBRE A POPULAÇÃO
ENTRE 4 E 5 ANOS - BELO HORIZONTE

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

DISTRIBUIÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DOS TERRITÓRIOS
DE ABRANGÊNCIA DA SAÚDE - BELO HORIZONTE

FONTE: IBGE, 2010
BASE CARTOGRÁFICA: PRODABEL 2014
ELABORAÇÃO: GSTACIPS/GECP/SMPS/PBH, 2015.

1R FDVR GD (GXFDomR ,QIDQWLO R OHYDQWDPHQWR SHUPLWH LGHQWLÀFDU D GHPDQGD SRU HTXLSDPHQWRV
S~EOLFRV RX FRQYHQLDGRV  LGHQWLÀFDQGR DLQGD D UHGH Mi H[LVWHQWH (VVH GLDJQyVWLFR p GH JUDQGH
importância para orientar as ações que visam efetivar a universalização do atendimento na PréHVFROD FRQIRUPH SUHFRQL]DGR QD /HL )HGHUDO  H QR 3ODQR 1DFLRQDO GH (GXFDomR /HL
 HUHDÀUPDGRQHVWH3ODQR0XQLFLSDOSDUDD,QIkQFLDHD$GROHVFrQFLD
No caso da saúde o estudo demonstra a capilaridade da rede de atenção básica à saúde no território
da cidade. A sobreposição desta informação com a distribuição espacial de crianças e adolescentes
SHUPLWHDLGHQWLÀFDomRGRVFHQWURVGHVD~GHORFDOL]DGRVQDViUHDVRQGHKiPDLRULQFLGrQFLDSHUFHQWXDO
GHVWHS~EOLFRRTXHSHUPLWHRGLUHFLRQDPHQWRGHSURJUDPDVHDo}HVHVSHFtÀFRVWDPEpPSUHYLVWRV
no Plano Municipal para a Infância e Adolescência. Constituem assim mecanismos importantes de
aprimoramento dos diagnósticos acerca das características da demanda e o planejamento adequado
da oferta de serviços públicos, de forma a obter resultados mais satisfatórios.
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Estudos como estes são de extrema importância para a construção de ações estratégicas para a
melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes em nossa cidade, objetivo mais importante
expresso neste Plano Municipal para a Infância e a Adolescência.
No ano de 2012, o Município de Belo Horizonte foi agraciado com o Reconhecimento Pleno da
Fundação Abrinq. Na categoria de Reconhecimento Pleno foram premiados todos os municípios que
cumpriram os prazos e critérios do Programa Prefeito Amigo da Criança, promoveram melhoria nos
LQGLFDGRUHV DPSOLDUDP R GLiORJR DWXDUDP GH IRUPD LQWHUVHWRULDO H TXDOLÀFDUDP VXDV SROtWLFDV HP
benefício de crianças e adolescentes.
Além disso, Belo Horizonte recebeu o destaque nacional, prêmio concedido apenas a nove municípios,
selecionados após visita técnica realizada por técnicos da Fundação. Para a concessão dos prêmios
nacionais aos nove municípios, a Fundação Abrinq selecionou as gestões municipais que se
destacaram no sentido de implementar políticas integradas de caráter estruturante e permanente,
fortaleceram o Sistema de Garantia de Direitos e desenvolveram ações efetivas e de impacto,
PRGLÀFDQGRDUHDOLGDGHGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVHXVPXQtFLSLRV)RUDPHODV5HVHQGH 5- 
Cruz Alta (RS), Paragominas (PA), Palhano (CE), Iguatu (CE), Nova Mutum (MT), Belo Horizonte (MG),
Joinville (SC) e Curitiba (PR).
1RFDVRHVSHFtÀFRGH%HOR+RUL]RQWHRGHVWDTXHQDFLRQDOIRLFRQFHGLGRSHOD)XQGDomRSRUTXH
 O município criou um sistema de registro e monitoramento eletrônico que possibilitou
LGHQWLÀFDURVSULQFLSDLVSUREOHPDVGHWRGDDFLGDGHFRPXPDPHWRGRORJLDJHRUHIHUHQFLDGD
Este instrumental permitiu o direcionamento das políticas públicas para as áreas com
população de maior vulnerabilidade social.
 ,PSOHPHQWRXXPÁX[RGHUHJLVWURSHUPDQHQWHTXHLQWHJUDDVGLYHUVDVSROtWLFDVVHWRULDLV
Como ferramenta de diagnóstico o município desenvolveu um índice para mensurar os cidadãos
em situação de vulnerabilidade social visando a construção de estratégias comuns para o
enfrentamento da pobreza.
 Buscou junto à sociedade construir planos e diretrizes de planejamento estratégico,
traçando parâmetros para os próximos trinta anos, fortalecendo os processos participativos, o
controle social e a transparência.
 Possui histórico importante no desenvolvimento de programas inovadores na área da saúde
HHGXFDomRRTXHUHVXOWRXHPUHGXomRVLJQLÀFDWLYDGDPRUWDOLGDGHLQIDQWLOHQDTXDOLÀFDomR
do sistema educacional.
0HVPR UHFRQKHFHQGR TXH Ki JUDQGHV GHVDÀRV SHOD IUHQWH p LPSRUWDQWH UHFRQKHFHU RV HVIRUoRV
que vem sendo realizados ao longo dos últimos anos para o aprimoramento dos mecanismos de
planejamento e gestão pública, incorporando conceitos, metodologias e paradigmas bastante
atuais no campo das políticas públicas da área social, como a intersetorialidade, a territorialidade, a
participação social e o enfoque no grupo familiar.
Essas diretrizes são reforçadas no momento de elaboração do Plano Municipal para Infância e
Adolescência (PMIA) em nossa cidade, o que comprova sua importância como um instrumento
de promoção dos direitos e da construção e/ou fortalecimento de uma rede de atores sociais
comprometidos com a melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes de Belo Horizonte.

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Políticas Sociais
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Plano de ação
As propostas executivas do Plano Municipal para Infância e Adolescência estão organizadas em eixos
estratégicos articulados entre si. Os referentes à Educação, Saúde, Promoção de Direitos e Orçamento
da Criança e do Adolescente se espelham na organização do Módulo “Prioridades Nacionais”, da
Fundação ABRINQ/Save the Children. Os demais decorrem das discussões estabelecidas com os
LQWHJUDQWHV GD &RPLVVmR 0XQLFLSDO GH $FRPSDQKDPHQWR H $YDOLDomR ,GHQWLÀFDP SDUDGLJPDV GD
gestão do Plano, assim como as ações que o transversalizam e aquelas que lhe conferem a necessária
institucionalidade, por meio da deliberação e validação.
São eles:
 gestão da política municipal para infância e adolescência;
 promoção de vidas saudáveis;
 acesso à educação de qualidade;
 proteção contra maus tratos, exploração e violência;
 orçamento da criança e do adolescente;
 ações transversais;
 controle social da efetivação dos direitos.
2FRQMXQWRGDVDo}HVGR3ODQRVHUiLPSOHPHQWDGRHRXIRUWDOHFLGRÀFDQGRHVWDEHOHFLGRVRVVHJXLQWHV
prazos:
FXUWRSUD]R²
médio prazo: 2012 – 2019;
 longo prazo: 2012 - 2021;
 ações permanentes: 2012 - 2021.
$VHJXLUDSUHVHQWDPRVDVPDWUL]HVTXHRUJDQL]DPDVDo}HVLGHQWLÀFDQGRREMHWLYRVUHVSRQViYHLV
prazos e normativas. Aquelas referentes à gestão e ao controle social, por suas peculiaridades,
absorvem também sub-ações.

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

PBH

GESTÃO

Coordenação/ diagnóstico/
planejamento/ coresponsabilização: ciclo e
execução orçamentária/
sustentabilidade/
TXDOLÀFDomRGHUHFXUVRV
humanos/ descentralização/
intersetorialidade/
participação/ matricialidade
sociofamiliar/ monitoramento
e avaliação/ vigilância
socioassistencial/ fomento ao
controle social.
Fortalecimento
GDVFRPSHWrQFLDV
familiares em relação
à proteção integral e
educação em direito
humanos de crianças
e adolescentes no
HVSDoRGDFRQYLYrQFLD
familiar e comunitária.

4XDOLÀFDomRGDV
atribuições dos
Conselhos Tutelares,
previstas no ECA - art.
136

Fortalecer o cumprimento
dos direitos de crianças e
adolescentes

Fomento e
aprimoramento
de estratégias de
gestão da política
municipal dos
direitos de crianças e
adolescentes.

Consolidar e organizar
a política municipal
de direitos de crianças
e adolescentes,
consideradas as
condições de pessoas
FRPGHÀFLrQFLDH
as diversidades de
JrQHURRULHQWDomR
sexual, cultural,
étnico-racial, religiosa,
geracional, territorial, de
nacionalidade e de opção
política.

Promover a cultura do
respeito e da garantia
dos direitos humanos de
crianças e adolescentes
no âmbito da família, da
sociedade e do Estado.

AÇÕES

OBJETIVOS

Médio prazo

Médio prazo e permanente

(ODERUDomRGHSODQHMDPHQWRLQWHUVHWRULDOFRPGHÀQLomRGHFR
responsabilidade entre órgãos da administração municipal e níveis
de governo.
Fomento às pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa
dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com a difusão
pública de seus resultados

Curto prazo e permanente

Capacitação continuada dos conselheiros tutelares, buscando sua
interlocução com a rede de serviços. Padronização e modernização
dos Conselhos Tutelares, a partir da informatização dos processos
de trabalho e da adequação da infraestrutura física.

Médio prazo

Curto prazo

'HÀQLomRGHSDUkPHWURVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDD
TXDOLÀFDomRGRDWHQGLPHQWR

Análise diagnóstica para avaliação da necessidade de ampliação
dos Conselhos Tutelares, em conformidade com as diretrizes do
CMDCA/BH e informações procedentes do SIPIA – Sistema de
,QIRUPDomRSDUDD,QIkQFLDH$GROHVFrQFLD

Médio prazo e
permanente.

Estabelecimento de mecanismos e instâncias para a coordenação,
planejamento, articulação e pactuação de responsabilidades.

Médio prazo e
permanente.

Curto prazo

Estabelecimento de mecanismos e instâncias para a coordenação,
articulação e pactuação de responsabilidades.

Realização de campanhas formativas e informativas sobre os
direitos de crianças e adolescentes, conforme diretrizes do ECA e
do CMDCA.

PRAZO

SUBAÇÕES
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ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

PBH

GESTÃO

Coordenação/ diagnóstico/
planejamento/ coresponsabilização: ciclo e
execução orçamentária/
sustentabilidade/
TXDOLÀFDomRGHUHFXUVRV
humanos/ descentralização/
intersetorialidade/
participação/ matricialidade
sociofamiliar/ monitoramento
e avaliação/ vigilância
socioassistencial/ fomento ao
controle social.

Fomento de estratégias
e mecanismos que
facilitem a participação
organizada e a expressão
livre de crianças e
adolescentes, em especial
sobre os assuntos a eles
relacionados.

Promover processo
de monitoramento e
avaliação das ações
previstas no PMIA
$PSOLDUHTXDOLÀFDU
o protagonismo
e participação
de crianças e
adolescentes
no processo de
formulação,
deliberação,
monitoramento e
avaliação das políticas
públicas.

Aprimoramento da política
de formação continuada
para a atuação dos
operadores do Sistema de
Garantia de Direitos.
'HÀQLomRGHGLUHWUL]HV
e estratégias de
acompanhamento,
monitoramento e
avaliação do PMIA.

Promover e
fortalecer um diálogo
SURÀVVLRQDOHpWLFR
entre os atores do
Sistema de Garantia
de Direitos

Planejamento e
acompanhamento do
Orçamento da Criança e do
Adolescente/ OCA

Prever e efetivar
recursos
orçamentários para
a gestão das ações
previstas no PMIA

Proposição e organização
de estratégias de gestão
do conhecimento nas
VHFUHWDULDVDÀQVDR30,$

AÇÕES

OBJETIVOS

Médio prazo e permanente

3URPRomRGHSHVTXLVDVHWUDEDOKRVDFDGrPLFRVGHVHUYLGRUHVHGRV
operadores do sistema de garantia de direitos que tenham como
tema a garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Curto prazo

Curto prazo

Fortalecimento do Conselho Municipal da Juventude e realização
GDV&RQIHUrQFLDV0XQLFLSDLVGH-XYHQWXGH

Curto e médio prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Médio prazo e permanente

Implantação do “Orçamento Participativo Criança e Adolescente”
na Rede Municipal de Educação, visando desenvolver a cidadania.

Pactuação com a rede socioassistencial da atualização do
banco de dados sobre violação de direitos de crianças
e adolescentes em BH.
Implantação do Sistema Municipal de Políticas Públicas de
Juventude. Elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas de
Juventude.

Promoção dos ajustes necessários nas ações em execução.

Desenvolvimento de metodologias para a sistematização e análise
dos dados apurados no monitoramento e avaliação.

Promoção de encontros e cursos, com perspectiva intersetorial e
participativa, para a capacitação continuada dos operadores do
Sistema de Garantia de Direitos.

Curto prazo e permanente

Curto prazo e permanente

Acompanhamento intersetorial do ciclo orçamentário,
EXVFDQGRDSUHYLVmRGHUHFXUVRVVXÀFLHQWHVHFRQVWDQWHV
para a execução das ações do PMIA.

Promoção, apoio e difusão de práticas inovadoras no campo
da promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes.

Curto prazo e permanente

PRAZO

Publicização da aplicação dos recursos do OCA.

SUBAÇÕES
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ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

PBH

PBH

PBH

GESTÃO

Coordenação/
diagnóstico/
planejamento/ coresponsabilização: ciclo e
execução orçamentária/
sustentabilidade/
TXDOLÀFDomRGH
recursos humanos/
descentralização/
intersetorialidade/
participação/
matricialidade
sociofamiliar/
monitoramento e
avaliação/ vigilância
socioassistencial/
fomento ao controle
social.

Promoção da produção
de conhecimento sobre a
LQIkQFLDHDGROHVFrQFLD

Institucionalização do
PMIA pela Administração
Municipal.

Consolidar e articular as políticas
públicas do Executivo Municipal para
a promoção e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes.

Publicização do PMIA.

Assinatura do Termo de Compromisso
por todos os órgãos implementadores do
PMIA.

Interlocução com o CMDCA e a CMAA
para apresentação, deliberação,
validação e acompanhamento do PMIA.

Coordenação do processo de discussão e
elaboração do PMIA.

Elaboração de pesquisas e divulgação de
textos e artigos sobre o tema.

,GHQWLÀFDomRHSUHYHQomRGDVVLWXDo}HV
de risco e vulnerabilidade social e
seus agravos, a que estão expostos
crianças, adolescentes e suas famílias,
na perspectiva territorial, considerando
as unidades da rede socioassistencial,
especialmente os CRAS – Centros de
5HIHUrQFLDGH$VVLVWrQFLD6RFLDOH&5($6
²&HQWURVGH5HIHUrQFLD(VSHFLDOL]DGRV
GH$VVLVWrQFLD6RFLDO

Ampliar a capacidade de proteção e
defesa dos direitos da criança e do
adolescente, com o desenvolvimento
de capacidades para a utilização das
informações procedentes das estruturas
de gestão, da oferta de serviços e
benefícios e da população usuária,
em conformidade com as orientações
técnicas da vigilância socioassistencial/
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome

Promover a gestão do conhecimento,
conciliando teoria e prática na análise
e execução do PMIA.

Fomento de estratégias e mecanismos
que facilitem a participação organizada
e a expressão livre de crianças e
adolescentes, em especial sobre os
assuntos a eles relacionados.

AÇÕES

$PSOLDUHTXDOLÀFDURSURWDJRQLVPR
e participação de crianças
e adolescentes no processo
de formulação, deliberação,
monitoramento e avaliação das
políticas públicas.

OBJETIVOS

Assinatura do Termo de Adesão pelo
Prefeito Municipal, Nomeação de
interlocução com o PPAC (Articulador
Municipal e Coordenador de Informações),
Constituição da Comissão Municipal
de Acompanhamento e Avaliação,
&RPSURYDomRGDH[LVWrQFLDGR&0'&$HGR
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente,
Fornecimento de Informações Básicas
sobre os órgãos do Executivo Municipal,
Formulação e Institucionalização do PMIA.
Preenchimento dos Módulos de Prioridades
Nacionais, Acompanhamento da execução
do PMIA.

Elaboração e atualização periódica
de diagnósticos socioterritoriais, com
informações referentes às vulnerabilidades
e riscos nos territórios, com informações
associadas à base do CAD Único e das
1RWLÀFDo}HVGDV9LRODo}HVGH'LUHLWRV

Ampliação do acesso dos jovens às políticas
públicas de juventude municipais, por meio
do Portal da Juventude na internet e da
publicação periódica do Guia da Juventude.
Implantação de ações a favor do
protagonismo de crianças e adolescentes
nos Fóruns Regionais de Direitos da Criança
e do Adolescente.

SUBAÇÕES

Permanente.

Curto prazo.

Curto prazo e
permanente.

Médio prazo e
permanente.

Curto prazo e
permanente.

Curto prazo e
permanente.

PRAZO
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMSA

SMSA

OBJETIVO GERAL

Ampliar o acesso e a
TXDOLÀFDomRGDDVVLVWrQFLD
à população na prevenção,
promoção à saúde,
recuperação e reabilitação

Reduzir as taxas de
mortalidade materna e
infantil.

Promover a atenção integral à
saúde da mulher e da criança
e implementação da Rede
&HJRQKDFRPrQIDVHQDV
áreas e nas populações de
maior vulnerabilidade.

4XDOLÀFDUDDWHQomR
primária de saúde com
IRFRQDHVWUDWLÀFDomRGDV
condições de vulnerabilidade,
LQWHQVLÀFDQGRHH[SDQGLQGR
DVDo}HVGHDVVLVWrQFLD
promoção e vigilância
à saúde, saúde bucal e
prevenção de agravos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS

Curto prazo
Médio Prazo
Curto prazo
Longo prazo

Implantação de dois novos Centros de Reabilitação (CREAB).
Ampliação de 78 equipes de Saúde Bucal (ESB),
totalizando 385.
Construção de 80 Centros de Saúde
(61 substituições e 19 novos).
Redução de internações por condições sensíveis à Atenção
Primária, de 18,5% (SIH/MS, 2010) para 5,6%.

Aprimoramento à vigilância e ao monitoramento, no período
GHVD]RQDOLGDGHGH,QÁXHQ]DGHWRGDVDVVROLFLWDo}HVGH
LQWHUQDomRGHEHErVPHQRUHVGHGLDVQDV83$6QRVHQWLGR
de agilidade nesta atenção.

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Atualização do Plano Municipal de Atenção à Saúde de
$GROHVFHQWHVH-RYHQVHPFRQÁLWRFRPDOHLHPFRQVRQkQFLD
com a Portaria 1082, de 23/05/2014.
5HFRQÀJXUDomRGDRIHUWDGHVHUYLoRVGDV8QLGDGHV%iVLFDV
GH6D~GHDSDUWLUGDDWXDOL]DomRGDHVWUDWLÀFDomRGRVIDWRUHV
de risco locais.
$PSOLDomRHTXDOLÀFDomRGDDWHQomRjJHVWDQWHQRSUpQDWDO
Monitoramento sistemático à atenção ao parto e nascimento
nas maternidades do SUS-BH.
Implementação, monitoramento e vigilância por meio da
Comissão Perinatal das BOAS PRÁTICAS no parto e nascimento
nas maternidades do SUS-BH.
Investigação sistemática dos óbitos infantis e maternos pelos
&RPLWrVGHÐELWRV&HQWUDLVH'LVWULWDLVFRPYLVWDVjSUHYHQomRH
redução de óbitos.
Implementação do Programa Alta Responsável para promover
a continuidade do cuidado após a alta hospitalar do recémQDVFLGRSXpUSHUDVFRPLQWHUFRUUrQFLDVQDJUDYLGH]HFULDQoDV
LQWHUQDGDVFRPIRUWDOHFLPHQWRGDFRQWUDUHIHUrQFLD

Curto prazo

Ampliação de 47 para 100 Academias da Cidade.

PRAZO

Ampliação para todos os Centros de Saúde do acesso ao
tratamento e prevenção do tabagismo.

METAS / AÇÕES

BH Metas Projeto
Sustentador Saúde da
Família

BH Metas - Projeto
Sustentador Gestão e
Regionalização da Saúde

BH Metas texto inicial
Cidade Saudável

BH Metas - Projeto
Sustentador Saúde da
Família

REGULAMENTAÇÃO
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMSA

SMSA

SMSA

OBJETIVO GERAL

Reduzir as taxas de
mortalidade materno
e infantil.

4XDOLÀFDUDDWHQomR
intersetorial às
gestantes, mães e
EHErVHPVLWXDomRGH
vulnerabilidade pelo
uso e abuso de álcool
e drogas.

4XDOLÀFDUDDWHQomR
jVYtWLPDVGHYLROrQFLD
doméstica e sexual
em Belo Horizonte.

'HÀQLUKRVSLWDLVGH
UHIHUrQFLDSDUDIRUPDomR
GHSURÀVVLRQDLVGHVD~GH
e atendimento às vitimas
GHYLROrQFLDGRPpVWLFDH
sexual.

Fortalecer políticas de
atenção intersetorial para
SUHYHQomRHDVVLVWrQFLD
às gestantes, mães e
EHErVHPVLWXDomRGH
vulnerabilidade, pelo uso
abusivo de álcool e outras
drogas.

Promover a atenção
integral à saúde da mulher
e criança e implementação
da Rede Cegonha, com
rQIDVHQDViUHDVH
populações de maior
vulnerabilidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Curto prazo
Médio prazo
Curto prazo

Construção da nova maternidade do Hospital Odilon Behrens e da
Maternidade Venda Nova.
4XDOLÀFDomRHDPSOLDomRGDDWHQomRjVJHVWDQWHVFRPGURJDGLomRFRP
a criação de novos CERSAM AD.
)RUWDOHFLPHQWRGDDWHQomRLQWHUVHWRULDO 6D~GHH$VVLVWrQFLD6RFLDO jV
gestantes e mulheres com uso abusivo de álcool e outras drogas.

&DSDFLWDomRGHSURÀVVLRQDLVGHVD~GHGHKRVSLWDLVGH%HOR+RUL]RQWH
SDUDDWHQGLPHQWRjVYtWLPDVGHYLROrQFLDVH[XDOQRVDQRVGHD

2IHUWDGHFDSDFLWDomRGHSURÀVVLRQDLVGHVD~GHHPGRLVKRVSLWDLVGH
referencia (Hospitais Julia Kubistchek e Hospital Odilon Behrens).

Médio prazo

Curto prazo

Curto prazo

Longo prazo

Redução do número de óbitos de mulheres por complicações decorrentes
da gestação de 67,9 (SMSA/BH, 2010) para 22,9 por 100 mil nascidos
vivos até 2030.

Fortalecimento da articulação das maternidades com os serviços de
saúde (Atenção Primária, CERSAM-AD e CERSAMI)

Longo prazo

Redução da taxa da mortalidade infantil de 11,5 (SMSA/BH, 2010) para
6 por mil nascidos vivos até 2030.

Curto e
Médio Prazo

4XDOLÀFDomRSHUPDQHQWHQDDWHQomRjVD~GHGREHErHSXpUSHUDVFRP
LQWHUFRUUrQFLDFOLQLFDQRV&HQWURVGH6D~GHSRUPHLRGDPHWRGRORJLD
“Atenção às doenças prevalentes na infância Neonatal” (AIDPI Neonatal).
7UHLQDPHQWRGHSURÀVVLRQDLVGHVD~GHHQIHUPHLURVHPpGLFRVGH
família e comunidade, até 2016.
Curto prazo

Curto prazo

Ampliação das unidades de coleta de leite humano nos Centros de
6D~GHSDUDGLVSRQLELOL]DUSDUDRVEHErVSUHPDWXURVLQWHUQDGRVHP87,V
neonatais, passando de 14 em 2014 para 21 em 2016.

Redução da taxa de mortalidade infantil de 10,8 (ref. 2011) para menos
de 10 óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos.

PRAZO

METAS / AÇÕES

PPAG
(2014/2017)

PPAG (2014/2017)

BH Metas - Projeto
Sustentador Melhoria do
Atendimento Hospitalar
Especializado.

BH Metas texto inicial
Cidade Saudável

BH Metas - Projeto
Sustentador Saúde da
Família

REGULAMENTAÇÃO
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMSA

SMSA

SMSA

OBJETIVO GERAL

4XDOLÀFDUDDWHQomR
à saúde sexual e
reprodutiva.

Ampliar o acesso e
TXDOLÀFDUDDWHQomR
à saúde de crianças
e adolescentes com
drogadição.

Sistematizar a
atenção à saúde da
criança e adolescente
da Rede Municipal de
Educação.

Oferta de consulta oftalmológica para crianças aos 4
anos, conforme ampliação do PSE na educação infantil
municipal

Garantir acesso à saúde oftalmológica
para crianças da educação infantil da
rede municipal de educação.

Ampliação das ações do PSE na Educação Infantil para
todas as instituições e creches conveniadas.

4XDOLÀFDUDVDo}HVGHSUHYHQomR
promoção e recuperação da saúde de
crianças na educação infantil.

Avaliação anual de saúde dos alunos da rede municipal de
educação e encaminhamento das crianças e adolescentes
LGHQWLÀFDGRVFRPGHPDQGDVGHWUDWDPHQWRSDUDR&HQWUR
de Saúde (situação de vulnerabilidade e com distúrbios
nutricionais, desnutrição e sobrepeso).

Triagem da acuidade visual de crianças e adolescentes
de 6 a 14 anos do ensino fundamental e realização
de consultas oftalmológicas (conforme triagem) para
diagnóstico, tratamento e fornecimento de óculos, se
necessário, na rede municipal de ensino

Garantir acesso à saúde oftalmológica
para crianças e adolescentes do ensino
fundamental da rede municipal de
educação.

4XDOLÀFDUDVDo}HVGHSUHYHQomR
promoção e recuperação da saúde
das crianças e adolescentes do ensino
fundamental da rede municipal de
educação.

Em curso

Ampliação das Equipes de Consultórios de Rua de 4 (ref.
2012) para 11.

4XDOLÀFDUHXQLYHUVDOL]DURDFHVVRj
saúde de crianças, adolescentes e
jovens com trajetória de vida nas ruas em
cenas de uso abusivo de drogas.

Médio prazo

Curto prazo

Curto prazo

Médio prazo

5HDOL]DomRGH2ÀFLQDGH4XDOLÀFDomR´2ÀFLQDGH6D~GH
Mental: o sujeito de direitos, o sofrimento mental e o uso
prejudicial de álcool e outras drogas”.

Curto prazo

Curto prazo

Médio e longo
prazo

&ULDomRGHGRLV&HQWURVGH5HIHUrQFLDGH6D~GH0HQWDO
para Crianças e Adolescentes - CERSAMI.
Implementação do matriciamento das equipes de saúde
da família na condução de casos clínicos de adolescentes
em situação de vulnerabilidade grave e uso abusivo de
drogas, residentes em áreas de muito elevado risco.

Curto prazo

Curto prazo

Capacitação das equipes da atenção básica na oferta,
aconselhamento e execução de testes rápidos para HIV e
VtÀOLV
Implantação da caderneta de saúde do adolescente em
toda a rede de saúde. Implantação do Projeto de Saúde
6H[XDOH5HSURGXWLYDSDUDSURÀVVLRQDLVGHVD~GHH
educação e para a comunidade escolar.

PRAZO

METAS / AÇÕES

4XDOLÀFDUD$WHQomRSULPiULD &HQWURV
GH6D~GH QD3UHYHQomRH$VVLVWrQFLD
às crianças, adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade pelo uso
prejudicial de álcool e outras drogas.

Oferecer cuidado integral, longitudinal e
intersetorial às crianças, adolescentes e
jovens com drogadição e suas famílias.

4XDOLÀFDURVSURÀVVLRQDLVGHVD~GHH
educação na atenção à saúde sexual
e reprodutiva, pautada nos direitos
humanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Programa de Governo 2013
/2016

Programa de Governo 2013
/2016
Plano Decenal / CONANDA

Programa de Governo 2013
/2016

Programa de Governo 2013
/2016

BH Metas Projeto
Sustentador Recomeço

BH Metas Projeto
Sustentador Recomeço

Programa de Governo 2013
/2016

REGULAMENTAÇÃO
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SMED

SMED

SMED

Possibilitar aos
alunos férias
escolares com
atividades de lazer,
esporte e cultura.

Ampliar o número
de alunos da Escola
integrada.

SMED

Fortalecer a relação da escola com a comunidade,
otimizando os espaços escolares para o
desenvolvimento de atividades pedagógicas,
VRFLRFXOWXUDLVHVSRUWLYDVHRÀFLQDVGHJHUDomRGH
UHQGDHTXDOLÀFDomRSURÀVVLRQDO

Garantia a inclusão de crianças e adolescentes ao
Programa Escola Integrada, conforme demanda
LGHQWLÀFDGD

Ampliação do atendimento do Programa Escola
Aberta de 1.389.248 participações anuais (ref.
2012) para 1.688.638 participações.

Universalizar a educação para crianças a partir de 4
anos de idade.

Expandir a oferta de vagas na Escola Integrada para
estudantes do ensino fundamental regular diurno,
garantindo atenção e desenvolvimento integral às
crianças e aos adolescentes.

Universalização do atendimento na educação
infantil para crianças de quatro e cinco anos em
rede própria e conveniada, ofertando mais de
52.000 vagas.

Ampliação do atendimento do Programa Escola
nas Férias de 76.928 (ref. 2012) para 100.000
participações, em 173 unidades escolares.

Curto prazo

Ampliação do atendimento em horário integral
para crianças de quatro e cinco anos na rede
própria, ampliando para 550 vagas.

Ampliar o horário integral para crianças de quatro e
cinco anos, privilegiando áreas mais vulneráveis.

Garantir a realização de atividades de lazer,
esporte e cultura, possibilitando aos alunos tempo
TXDOLÀFDGRHPVXDVIpULDVHVFRODUHV

Curto prazo

Ampliação do atendimento escolar em tempo
LQWHJUDOSDUDFULDQoDVGH]HURDWUrVDQRVQDUHGH
própria e conveniada, alcançando mais de 16.000
vagas.

Ampliar vagas em tempo integral para crianças na
faixa etária de 0 a 3 anos.

Curto prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Curto prazo

Ampliação da oferta de vagas de creche de 24.097
para 27.000 vagas, em rede própria e conveniada.

SMED

Curto prazo

Ampliação de unidades públicas municipais de
pré-escola de 35,91% para 40,14% do total de
unidades.
Curto prazo

Ampliar a taxa de cobertura da educação infantil,
universalizando a educação a partir dos 4 anos e
garantindo o atendimento em tempo parcial ou
integral das crianças a partir de 0 ano.

PRAZO

METAS/AÇÕES

Compatibilização das matrículas de creche
pública, em período integral possibilitando a
universalização da pré-escola em tempo parcial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ATORES DE
REFERÊNCIA

Melhorar a
interlocução da
escola com a
comunidade

Atender a demanda
da cidade por
educação infantil

OBJETIVO GERAL

EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Plano Decenal CONANDA

Programa BH Metas
e Resultados Projeto
Sustentador: Expansão da
Escola Integrada

Programa BH Metas
e Resultados Projeto
Sustentador: Expansão da
Escola Integrada

Programa BH Metas
e Resultados Projeto
Sustentador: Expansão da
Escola Integrada

Plano Nacional de Educação

Programa BH Metas e
Resultados – Projeto
Sustentador Expansão da
Educação Infantil

Programa BH Metas e
Resultados – Projeto
Sustentador Expansão da
Educação Infantil

Programa BH Metas e
Resultados – Projeto
Sustentador Expansão da
Educação Infantil

Programa BH Metas e
Resultados – Projeto
Sustentador Expansão da
Educação Infantil
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMED

SMED

SMED

OBJETIVO GERAL

Aprimorar as ações da Escola
Integrada

Universalizar o acesso de crianças
e adolescentes a políticas
culturais, nas suas diversas
expressões e manifestações,
considerando sua condição
peculiar de desenvolvimento e
potencial criativo.

Possibilitar a todos os alunos da
rede municipal de educação uma
escola com níveis de educação
comparáveis com as principais
metrópoles desenvolvidas do
mundo. “BH Metas”

Ampliação do percentual de docentes no ensino
fundamental com formação de nível superior.

Aumentar a qualidade
do ensino público
municipal, garantindo
a todos os estudantes
Redução do percentual de alunos evadidos, anos iniciais de
DFHVVRSHUPDQrQFLD
SDUDHQRVDQRVÀQDLVGHSDUD
habilidades de leitura e
cálculos matemáticos
na idade adequada,
Promoção de todas as crianças da rede municipal de
com equidade de
educação lendo e escrevendo aos oito anos de idade e
JrQHURUDoDHFODVVH
FRPDVFRPSHWrQFLDVEiVLFDVGRVFiOFXORVPDWHPiWLFRVH
social.
resolução de problemas até os 10 anos.

Curto prazo e
permanente

Ações
permanentes

Permanente

Permanente

Curto prazo

Garantia de 2000 vagas / ano de ensino de música - em
escolas de música, aos alunos da Rede Municipal de
Educação.

Redução do percentual de alunos com idade superior à
recomendada nos anos iniciais de 1,84 para 1,5 e nos anos
ÀQDLVGHSDUD

Médio prazo

Expansão e aperfeiçoamento da atuação da Escola
Integrada por meio do redesenho do processo de
parcerias com Organizações Não-Governamentais e do
desenvolvimento de um Plano Diretor da Rede Física da
Escola Integrada.

Longo prazo e
permanente

Curto prazo

Construção da “Escola do Futuro”, para o ensino
fundamental, com tecnologias inovadoras e para funcionar
em tempo integral (Meta 600 vagas)

$PSOLDomRGR,'(%GRVDQRVLQLFLDLVHÀQDLVSDUDDVPHWDV
HVSHFLÀFDGDVSHOR,1(3HP SDUDRVDQRVLQLFLDLV
HSDUDRVÀQDLV DWpDWLQJLUSDUDRVDQRVLQLFLDLVH
SDUDRVDQRVÀQDLVHP

Curto prazo

$PSOLDomRGDVRÀFLQDVGHPXVLFDOL]DomRRIHUWDGDVQDV
Escolas Integradas de 155 (ref. 2012) para 675.

Curto prazo

PRAZO

METAS/AÇÕES

Aumentar as
oportunidades
culturais das crianças
Implantação do Projeto Arte na Escola, levando espetáculos
e adolescentes, por
de música, dança e teatro às escolas.
meio de espetáculos de
dança, teatro infantil e
teatro jovem.

Construir uma
educação voltada para
a formação integral
dos estudantes, por
PHLRGDTXDOLÀFDomR
e atualização dos
SURÀVVLRQDLV

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Programa de Governo 2013/2016

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação

Programa BH Metas e Resultados

Plano Decenal CONANDA

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Plano Decenal CONANDA.

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação

Programa BH Metas e Resultados

PPAG 2014/17

Programa BH Metas e Resultados
Projeto Sustentador: Expansão da
Escola Integrada

Plano Decenal CONANDA

Programa de Governo 2013/2016

Programa BH Metas e Resultados
Projeto Sustentador: Expansão da
Escola Integrada

Programa BH Metas e Resultados
Projeto Sustentador: Expansão da
Escola Integrada
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SMED

Possibilitar às crianças e
adolescentes atendimento
educacional, nos períodos
em que se encontram
hospitalizados.

Fundação
Municipal de
Cultura

SMED

SMED

Incluir, no cotidiano
escolar, todos os
estudantes com
GHÀFLrQFLD

Promover ações públicas
de cultura, educação,
desporto e lazer para
crianças e adolescentes
FRPGHÀFLrQFLDRXFRP
necessidades especiais

ATORES DE
REFERÊNCIA

OBJETIVO GERAL

Convergir a oferta pública
intersetorial de ações de
cultura, educação, desporto
e lazer em torno de crianças e
DGROHVFHQWHVFRPGHÀFLrQFLD
e suas famílias

Fornecer atendimento
educacional para crianças
vulneráveis à longa
SHUPDQrQFLDKRVSLWDODU

Avançar na reforma dos
equipamentos públicos
visando a acessibilidade.

Melhorar a qualidade de
atendimento aos alunos com
GHÀFLrQFLDJDUDQWLQGRVXD
inclusão no cotidiano escolar
e incluir atendimento de
alunos com altas habilidades
no Atendimento Escolar
Especializado - AEE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ampliação anual de 15% na oferta de atividades inclusivas
de cultura, educação, desporto e lazer.

Implantação do atendimento educacional (ensino
fundamental) às crianças vulneráveis sujeitas à longa
SHUPDQrQFLDKRVSLWDODU

Ampliação da acessibilidade nas escolas da rede
municipal.

Formação de professores em educação especial, auxiliares
GHLQFOXVmRHDFRPSDQKDQWHVGDV*HUrQFLDV5HJLRQDLVGH
Educação. META: 27 formações por ano para professores
de educação especial (AEE), 10 formações anuais para os
auxiliares de apoio à inclusão, 11 formações anuais para os
acompanhantes das GERED’s (equipe de apoio à inclusão)

Curto prazo e
permanente

Curto prazo

Curto prazo

Ações
permanentes

Curto prazo

Médio prazo

Oferta do transporte escolar para estudantes da Rede
0XQLFLSDOGH(GXFDomRFRPGHÀFLrQFLDPRWRUDVHP
capacidade de ambulação.
Ampliação do atendimento escolar especializado AEE.
Meta: Ampliar o atendimento em 131 alunos por ano.
Atendimento atual: 994 pessoas.

PRAZO

METAS/AÇÕES

Plano Decenal CONANDA.

PPAG 14/17

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Plano de Governo 2013/2016

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador: Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMED

SMSEG/
GMBH

SMED

OBJETIVO GERAL

Pactuar diretrizes para
a educação municipal.

Estabelecer política
efetiva de prevenção à
YLROrQFLDHVFRODU

Promover uma
educação para
formação integral
dos alunos, com
reconhecimento
das peculiaridades
GHJrQHURHHWQLFR
raciais.

Construir uma educação voltada para a formação
integral dos estudantes, promovendo a igualdade e
DGLYHUVLGDGHGHJrQHURHWQLDHUDoD

Implantar política municipal intersetorial de
atenção à escolarização da população quilombola,
LQGtJHQDFRPXQLGDGHVFLJDQDVHSURÀVVLRQDLVTXH
exerçam atividade itinerante.

Médio prazo e
permanente

Médio prazo
permanente

Desenvolvimento do Projeto “Educação
para a Diversidade”, possibilitando a
formação de professores e gestores da
Rede Municipal de Educação, em relações
GHJrQHURTXHVW}HVHWQLFRUDFLDLV
enfretamento de discriminação e racismo e
educação sem homofobia.
Implantação e apoio a projetos e
programas, visando a inclusão de
conteúdos referentes aos direitos humanos
na grade curricular em todas as escolas
municipais.

Curto prazo

Curto prazo

Ampliação do número de professores da
UHGHPXQLFLSDOTXDOLÀFDGRVHPKLVWyULD
indígena, afro-brasileira e de quilombolas
no Brasil.
Implantação do kit de literatura afro
brasileira voltada para os alunos da
educação infantil.

Curto prazo

Curto prazo

Implantação do Observatório do Clima
Escolar.

Garantia de matrícula nas escolas da rede
municipal de educação

Curto prazo

Implantação do Plano Municipal de
Segurança Escolar.

Curto prazo

Conexão dos Programas de Ação
Comunitária, Programas de Intervenção
Familiar e Programas Escolares de
Prevenção ao Programa Fica Vivo.

'LPLQXLUDFULPLQDOLGDGHHDYLROrQFLDHVFRODUSRU
meio de uma rede municipal de prevenção social e
da implementação de atividades e disciplinas que
GHVHQYROYDPDFXOWXUDGHSD]HGDQmRYLROrQFLD
conjugadas com outras ações sociais e de
segurança urbana.

Curto prazo

Elaboração e implantação do Plano
Municipal de Educação.

Elaborar e implantar o Plano Municipal de
(GXFDomR²30(FRQIRUPHGLUHWUL]HVGHÀQLGDV
QD&RQIHUrQFLD0XQLFLSDOGH(GXFDomRH3ODQR
Nacional de Educação (PNE)

PRAZO

METAS/AÇÕES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plano Decenal dos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes
CONANDA.

PPAG 2014/17

Direito de Todos.

Projeto Sustentador Cidade
Compartilhada.

Programa BH Metas e Resultados

Direito de Todos.

Projeto Sustentador Cidade
Compartilhada.

Programa BH Metas e Resultados

Programa de Governo 2013/2016.

Programa de Governo 2013/2016.

Projeto Sustentador Melhoria da
Qualidade da Educação.

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador Cidade Segura,
3UHYHQomRGD9LROrQFLD

Programa BH Metas e Resultados

Projeto Sustentador Cidade Segura,
3UHYHQomRGD9LROrQFLD

Programa BH Metas e Resultados

Programa de Governo 2013 /2016.
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Garantir os direitos
de cidadania e
DVVLVWrQFLDVRFLDO
para crianças e
adolescentes

OBJETIVO GERAL

SMAAS

SMPS

SMAAS

SMPS

ATORES DE
REFERÊNCIA

Médio prazo

Construção de um novo CREAS POP/
Miguilim.

Ampliação de 60 vagas.

,PSODQWDomRGR&HQWURGH5HIHUrQFLDGD
Juventude.
Ampliação do Programa “Meio Passe
Escolar” para os estudantes municipais,
conforme critérios em curso.
Implantação das ações de proteção
previstas no Plano Municipal de Promoção
e Defesa do Direito de Crianças e
$GROHVFHQWHVj&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária.

Reparar os direitos violados de crianças e adolescentes,
SRUPHLRGRPRQLWRUDPHQWRGDLQFLGrQFLDGDVVLWXDo}HV
de violação de direitos, criando condições para o
respeito aos direitos humanos.

Garantir o acesso à escolarização, por meio do
acesso ao transporte, para jovens em situação de
vulnerabilidade social.

Fortalecer os vínculos sócio-familiares de crianças
e adolescentes e as ações matriciais de promoção,
proteção e apoio sócio-familiares, de forma
intersetorial.

Realização de capacitação para
trabalhadores das entidades de
acolhimento institucional para crianças e
adolescentes.

Ampliar a oferta de vagas da rede de acolhimento de
crianças e adolescentes, visando atender as demandas
oriundas dos Conselhos Tutelares e Vara da Infância e
Juventude

Melhorar a qualidade do atendimento à criança e
adolescente sob medida protetiva de acolhimento
institucional.

Revitalização do espaço físico de unidades
de acolhimento institucional para crianças
e adolescentes conveniadas com a PBH.

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Curto prazo

Médio Prazo

Capacitação e ampliaçãode equipe
SURÀVVLRQDOSDUDDWHQGLPHQWRGHFULDQoDH Médio prazo
adolescente.

Curto prazo

Ampliação da discussão dos casos das
crianças e adolescentes, atendidos nas
unidades do Serviço de Acolhimento
Institucional no município, em situação
vulnerável, sob ameaça de morte.

Avançar na articulação com o Governo Estadual, no
programa de Proteção à Criança e ao Adolescente
Ameaçado de Morte, por meio da Secretaria de Estado
de Direitos Humanos.

$PSOLDUHTXDOLÀFDURDWHQGLPHQWRjVFULDQoDVH
adolescentes com trajetória de vida nas ruas.

PRAZO

METAS/AÇÕES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EIXO: PROTEÇÃO CONTRA MAUS-TRATOS, EXPLORAÇÃO E VIOLÊNCIA

Plano Decenal CONANDA.

Plano Municipal de Promoção e
Defesa do Direito de Crianças e
$GROHVFHQWHVj&RQYLYrQFLD)DPLOLDU
e Comunitária

PPAG 2014/17

BH Metas / Cidade de Todos/
Projeto Sustentador Direito de Todos

BH Metas / Cidade de Todos/
Projeto Sustentador Direito de
Todos.

3ODQRGH&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária/ CMDCA e CMAS

PPAG 2014/2017

3ODQRGH&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária/ CMDCA e CMAS.

BH Metas/ Cidade de Todos /
Projeto Sustentador BH Cidadania
e SUAS.

PPAG 2014/2017.

Programa de Governo 2013 /2016

PPAG 2014/2017.

Programa de Governo 2013 /2016

Programa de Governo 2013 /2016.
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Ofertar repúblicas
para jovens egressos
de medida protetiva de
acolhimento

Aprimorar a execução
de medidas de
acolhimento familiar,
em suas duas
modalidades.

Aprimorar a execução
das medidas
socioeducativas em
meio aberto.

Garantir o apoio
sócio-familiar
para adolescentes
egressos de medidas
socioeducativas e, ou,
afastados do trabalho
irregular.

Garantir o acesso
ao registro civil e
a documentação
básica de crianças e
adolescentes e suas
famílias.

OBJETIVO GERAL

SMAAS

SMPS

SMAAS

SMPS

SMAAS

SMPS

SMAAS

SMSEG

SMADC

SMPS

ATORES DE
REFERÊNCIA

Instalação de unidades interligadas de
registro civil; capacitação de agentes;
realização de mutirões e campanhas.

METAS/AÇÕES

Médio
prazo e
permanente

PRAZO

Promover e acompanhar jovens egressos de medida
de acolhimento, por meio de implantação de
equipamentos sociais sob forma de “repúblicas”, com
a retaguarda de políticas públicas.

Restaurar direitos violados de crianças e adolescentes
com medida de acolhimento, por meio de ações
intersetoriais de proteção social e acompanhamento
socio-familiar.

Aprimorar a execução das ações intersetoriais de
proteção e acompanhamento dos adolescentes com
medidas socioeducativas em meio aberto

Curto prazo

Implantação de nova modalidade de
acolhimento familiar voltada para
crianças e adolescentes, cujos pais/
responsáveis foram destituídos do poder
familiar e sem perspectiva de reintegração
familiar, ou colocação em família
substituta, garantindo a guarda por tempo
indeterminado.

Criação de 20 vagas em república
para jovens.

Médio prazo

Implantação do benefício/ subsídio da
Curto
Bolsa Auxílio, no valor de um salário mínimo
prazo e
mensal, para as famílias inseridas no
permanente
Serviço de Acolhimento Familiar.

Curto
prazo e
permanente

Fomento e implementação de espaços de
articulação entre as políticas públicas
-SUAS, SUS, Sistema Educacional e
Sistema de Justiça e Segurança Pública
- constituindo uma política pública
destinada à inclusão dos adolescentes
HPFRQÁLWRFRPDOHLFRQVLGHUDQGRD
responsabilização e a garantia de direitos.

Promover as famílias de vitimas e, ou, de envolvidos
Implantação do Projeto Agentes de Suporte
FRPDGHOLQTrQFLDSRUPHLRGRDFRPSDQKDPHQWR
Familiar e atendimento aos adolescentes
Médio Prazo
UHDOL]DGRSRUHTXLSHVSURÀVVLRQDLVGHSURWHomRDSRLR e famílias de vítimas e de envolvidos com
e orientação
GHOLQTXrQFLD

Erradicar o sub-registro civil de nascimento, por
meio de ações de mobilização para o registro civil do
nascimento, orientação sobre documentação básica,
ampliação da rede de serviços de registro civil e
mediação junto aos órgãos responsáveis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3ODQR&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária.

PPAG 2014/17

3ODQRGH&RQYLYrQFLD)DPLOLDU
e Comunitária. Plano Decenal
CONANDA Programa de Governo
2013/16.

PPAG 2014/17

Plano Decenal CONANDA.

PPAG 2014/17

BH METAS E RESULTADOS: PROJETO
SUSTENTADOR: Cidade Segura
3UHYHQomRGD9LROrQFLD

Plano Decenal CONANDA .

PPAG 2014/17
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SMASAN

Garantir a segurança alimentar
e nutricional de crianças e
adolescentes com direitos violados

SMAAS

SMPS

SMEL

Construir ações de esporte e lazer
para crianças e adolescentes nas 33
áreas de atendimento prioritário (BH
Cidadania)

Garantir os direitos de cidadania e
DVVLVWrQFLDVRFLDOSDUDFULDQoDVH
adolescentes.

SMAAS

SMATE

SMAAS

SMPS

ATORES DE
REFERÊNCIA

Ampliar a oferta de trabalho
protegido aos adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.

Ampliar a discussão sobre trabalho
para adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas, bem
como para egressos de medidas
socioeducativas.

OBJETIVO GERAL

Ampliar a oferta do Programa
Esporte Esperança

Incluir crianças e adolescentes,
moradores dos territórios do
Programa BH Cidadania, em ações
de esporte e lazer.

Fortalecer as ações do PETI

Garantir alimentação adequada
para as crianças e adolescentes
abrigados e atendidos por entidades
infanto-juvenis.

Ampliação de 250 para 500 vagas.

Ampliar o número de pessoas
atendidas pelo Programa de
Promoção ao Adolescente
Trabalhador, principalmente aos
adolescentes socialmente vulneráveis,
possibilitando seu ingresso no
mercado formal de trabalho.

Curto prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Acompanhamento das famílias de crianças
e adolescentes com medidas protetivas
HPGHFRUUrQFLDGHVLWXDo}HVGHWUDEDOKR
infantil.

Curto prazo e
permanente

,GHQWLÀFDomRSHODVHTXLSHVGR68$6HGH
forma articulada, com outras políticas, de
crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil
,GHQWLÀFDomRHFHVVmRGREHQHItFLRGH
WUDQVIHUrQFLDGHUHQGDjVIDPtOLDVFRP
crianças e adolescentes em situação de
trabalho infantil. Encaminhamento para
ações de inclusão produtiva.

Curto prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Médio prazo

Curto prazo

Curto prazo,
permanente.

PRAZO

Realização de campanhas, mobilizando
diversos atores e segmentos sociais.

)RUQHFLPHQWRGHJrQHURVDOLPHQWtFLRV
perecíveis (semanalmente) e não-perecíveis
(mensalmente) para a execução dos
cardápios das entidades infanto-juvenis.

)RUQHFLPHQWRGHJrQHURVDOLPHQWtFLRV
perecíveis (semanalmente) e não-perecíveis
(mensalmente) para a execução dos
cardápios dos abrigos e albergues.

4XDOLÀFDomRHSULRUL]DomRGDRIHUWDGH
cursos e vagas no mercado de trabalho
SDUDLQFOXVmRGRVDGROHVFHQWHVDÀPGH
FDSDFLWiORVTXDOLÀFiORVHIRUPiORV

METAS/AÇÕES

Articular e ampliar a discussão sobre
a concepção e oferta do trabalho
FRPDGROHVFHQWHVHPFRQÁLWRFRP
a lei.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PPAG 2014/17

3ODQRGH&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária

SUAS

PPAG 2014/17

PPAG 2014/17

Programa de Governo 2013 /2016

3ODQRGH&RQYLYrQFLD)DPLOLDUH
Comunitária.

PPAG 2014/17

REGULAMENTAÇÃO
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EIXO: ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / OCA
22&$FRQVWLWXLXPDHVWUDWpJLDGHOHLWXUDGDSHoDRUoDPHQWiULDHVSHFLÀFDPHQWHD/HL2UoDPHQWiULD
Anual (LOA) e dos relatórios de execução do orçamento, sendo calculado a partir do conjunto de
ações, despesas e investimentos governamentais destinados à promoção e proteção da infância e da
adolescência, que fazem parte do orçamento municipal.
O OCA vem sendo apurado no município de Belo Horizonte desde o ano de 2005, permitindo que
o cidadão obtenha uma visão do montante orçamentário priorizado, no nível da gestão municipal,
para as políticas de promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente, monitorando e
avaliando o impacto de tais políticas na vida dessas crianças e de suas famílias.
'HIRUPDVLQWpWLFDSRGHVHDÀUPDUTXHRVSULQFLSDLVREMHWLYRVGR2&$VmR
 Criar mecanismos de monitoramento do planejamento e da execução orçamentária;
 Criar uma cultura de informação sobre o planejamento e a execução dos investimentos em
favor da criança;
 Criar uma rede solidária de debates sobre os investimentos, dialogando com as reais
necessidades das crianças e adolescentes na base local;
 Estabelecer prioridades nos investimentos públicos.
Desde o primeiro momento de sua apuração, a administração municipal buscou aprimorar a metodologia
proposta pela Fundação Abrinq, consolidando o OCA como um instrumento de acompanhamento e
controle social dos recursos previstos e executados nos programas, ações e sub-ações voltados para
crianças e adolescentes de nossa cidade. Além disso, o Município criou instrumentos legais que
garantiram a institucionalização e a incorporação do OCA à dinâmica orçamentária da cidade. Isso se
deu por meio da Lei 9.930/2014, que dispõe sobre a elaboração e a publicação de relatório sobre o
Orçamento da Criança e do Adolescente, pela Administração Municipal e pelo Decreto 15.193/2013,
que regulamenta a referida lei.
Seu cálculo é feito a partir da soma dos gastos orçamentários exclusivamente destinados aos
programas e ações direcionados a crianças e adolescentes, além de outros gastos, chamados “nãoexclusivos”, relativos aos investimentos com moradia, saneamento, meio ambiente e administração,
que se destinam ao conjunto da população da cidade. Estes últimos são importantes porque impactam
positivamente qualidade de vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias.
Para a efetividade das ações de controle social, por parte da população em geral, e dos movimentos
sociais, que atuam na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, é fundamental o acesso
às informações acerca do orçamento público voltado para esse segmento da população. Para tanto,
é fundamental que se garanta a qualidade da informação divulgada, a facilidade de acesso e de
HQWHQGLPHQWRDOpPGDFRQÀDELOLGDGHGRVGDGRVHGDUHJXODULGDGHQDDWXDOL]DomRGDVLQIRUPDo}HV
relativas à execução do orçamento.
Dessa forma, a Prefeitura de Belo Horizonte passou a incluir, a partir de 2008, como anexo à Lei
Orçamentária Anual (LOA), o Quadro de Detalhamento de Despesas do Orçamento da Criança e do
Adolescente - QDD OCA, consolidando a política de transparência em relação ao orçamento público.
Publica os dados relativos à execução do OCA quadrimestralmente, além de destacá-lo nas reuniões
sistemáticas de prestação de contas realizadas na Câmara Municipal. Além disso, divulga relatórios

42

informativos por meio do SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH, no seu sítio eletrônico,
subsidiando o controle social.
Assim, o OCA representa, cada vez mais, uma ferramenta capaz de permitir ao cidadão o maior
entendimento e acompanhamento do orçamento público, no que se refere às políticas na medida em
que compatibiliza a linguagem técnica do orçamento com uma abordagem acessível para o público a
que se destina, ou seja, a população da cidade.
Com o monitoramento permanente realizado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o município realiza uma revisão anual de acordo com a Lei Orçamentária,
permitindo, a curto e médio prazo, uma melhor transparência nos gastos com crianças e adolescentes
no município.
É importante destacar ainda que a consolidação dessa rede solidária de acompanhamento do OCA
tem produzido uma dinâmica de constante aprimoramento da metodologia e dos critérios utilizados
na sua elaboração e divulgação. Além disso, vem alimentando a construção de outros orçamentos
temáticos na cidade, a partir da mobilização das instâncias gestoras e de controle social ligadas aos
LGRVRVjVPXOKHUHVHjVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD

1.349.006.055,02

30,88%

20,51%

2.434.642(*)

Valor total do OCA
(liquidado) em R$

% do OCA em
relação ao total do
Orçamento liquidado

% de crescimento
do OCA liquidado
em relação ao ano
anterior

População total
(IBGE)

1.729,90

1.952,36

2.859,10(***)

(24,99%)

593.679

2.375.151

10,67%

32,82%

1.697.390.857,34

9,26%

5.171.388.236,00

28,76%

1.855.206.192,60

6.450.690.520,00

2010

3.185,26

(25%)

596.300(**)

2.385.640(**)

11,91%

31,47%

1.899.708.046,79

16,75%

6.037.445.189,50

29,41%

2.275.612.243,00

7.737.162.211,00

2011

3.689,07

(25%)

598.837(**)

2.395.785(**)

16,29%

31%

2.209.150.743,76

16,96%

7.061.401.820,84

29%

2.576.696.089,00

8.873.378.665,00

2012

3.881,78

(25%)

619.791(**)

2.479.165(**)

8,91%

30%

2.405.890.726,07

13,75%

8.032.128.184,59

29%

2.861.584.284,00

9.999.419.645,00

2013

2015

3.934,08

(25%)

622.777 (**)

2.491.109(****)

1,83%

28%

2.450.055,684,90

7,34%

8.621.926.495,88

28,46%

3.263.728.864,00

29%

3.441.507.007,00

11.468.686.229,00 11.751.994.238,00

2014

OBSERVAÇÕES:
 'DGRV SRSXODFLRQDLV HVWLPDGRV SHOR ,%*( 
 (VWLPDWLYDV SRSXODFLRQDLV  ,%*(  (VWLPDWLYDV SRSXODFLRQDLV HQYLDGDV SDUD R 7&8 HVWUDWLÀFDGDV SRU LGDGH H
VH[RSHOR066*(3'DWDVXV
2FUHVFLPHQWRVXEVWDQFLDOGRYDORUGR2&$SHUFDSLWDHQWUHVHGHYHHPSDUWHjUHDGHTXDomRGRVGDGRVSRSXODFLRQDLV 3RSXODomRWRWDOH
3RSXODomRQDIDL[DGRVDDQRV HPYLUWXGHGDSXEOLFDomRGRVGDGRVGR&HQVRGHGR,%*(1RSHUtRGRGHDIRUDPXWLOL]DGRVGDGRVGDVHVWLPDWLYDVSRSXODFLRQDLVGR,%*(
(VWLPDWLYDGR,%*(HP

Valor do OCA per
capita liquidado
(em R$)

2.452.627(*)

13,69%

32,40%

1.533.732.474,35

8,3%

(32,03%)

24,20%

% de crescimento
do orçamento
Municipal
liquidado, em
relação ao ano
anterior

4.733.267.059,43

785.577(*)

4.369.010.398,33

Valor total do
orçamento
municipal
(Liquidado) em R$

31,00%

(32,03%)

31,83%

% do OCA em
relação ao total do
orçamento aprovado

1.957.884.621,00

6.316.210.164,00

2009

779.816(*)

1.627.375.690,00

Valor total do OCA
(aprovado) em R$

População estimada
na faixa de 0 a 18
anos (IBGE)

5.113.451.759,00

Valor total do
Orçamento
Municipal aprovado
(em R$)

2008

EIXO: ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ANÁLISE COMPARATIVA
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$PSOLDUDUWLFXODUHTXDOLÀFDUDV
políticas sociais para prevenção e
atenção a crianças e adolescentes
usuários e dependente de álcool e
drogas.

Consolidar a oferta de ensino
SURÀVVLRQDOL]DQWHGHTXDOLGDGH
integrado ao ensino médio, com
fomento à inserção no mercado
de trabalho dos adolescentes a
partir dos 16 anos, de acordo com a
legislação vigente.

OBJETIVO GERAL

SMSA

SMAAS

SMGO

SMADC

SMPS

SMPS

SMED

ATORES DE
REFERÊNCIA

EIXO: AÇÕES TRANVERSAIS

$PSOLDUHTXDOLÀFDUDVSROtWLFDV
sociais para prevenção e atenção a
crianças e adolescentes usuários de
álcool e drogas.

Criar escola-pólo de educação
SURÀVVLRQDOL]DQWHHPORFDLV
estratégicos, incluindo pelo menos
uma na área central, para oferta de
FXUVRVGHTXDOLÀFDomRSURÀVVLRQDOH
cursos técnicos.

Fortalecer os programas de elevação
da escolaridade, em articulação com
DTXDOLÀFDomRSURÀVVLRQDOFRPIRFR
nos estudantes da rede municipal de
ensino. Promover a complementação
educacional e o vínculo educativoSURÀVVLRQDOL]DQWHVXSHUYLVLRQDGR
e desenvolvido na perspectiva do
projeto pedagógico e do itinerário
formativo do educando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Curto prazo

Longo prazo

Implantação de duas novas escolas
SURÀVVLRQDOL]DQWHVQDVUHJL}HVGR%DUUHLURH
de Venda Nova
Constituição de Estruturas da Política
Municipal sobre Drogas: Conselho
Municipal; Núcleo de Atendimento às
Medidas Socioeducativas e Protetivas
(Namsep); Câmara Gestora; Grupo de
7UDEDOKR,QWHUVHWRULDO5HJLRQDO&RQIHUrQFLD
Municipal; Sistema de Informação
&RPSDUWLOKDGDH&RQIHUrQFLD

Longo prazo

Longo prazo

Apoio à implantação de novo centro de
IRUPDomRSURÀVVLRQDOSDUDDiUHDGH
construção civil.

Implementação de um centro de educação
SURÀVVLRQDOHPSDUFHULDFRPR6(6,

Longo prazo

Longo prazo

Ampliação da parceria com setores
privados e implementação de ações que
facilitem a inserção dos alunos no mercado
de trabalho, avançando no Programa:
“Voluntários da Cidadania”
Fortalecimento de parcerias com
os programas federais e estaduais
GHTXDOLÀFDomRSURÀVVLRQDOHGH
ensino técnico na modalidade EAD
(Ensino à Distância), com foco nos
estudantes da rede, em especial na
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Acesso preferencial às vagas do Programa
de Desenvolvimento do Estágio de
Estudantes - PDEE- em conformidade com os
critérios estabelecidos pelo Decreto 13537
da PBH

PRAZO

METAS/AÇÕES

Decreto 13537 da
PBH

Plano Decenal CONANDA

BH Metas Projeto sustentador
Recomeço

Plano Decenal CONANDA

2013 /2016

Programa de Governo

REGULAMENTAÇÃO
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Promover a cultura do
respeito aos direitos da
criança e do adolescente
na sociedade, de modo
a consolidar uma
cultura de cidadania
atenta às condições de
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
e às diversidades de
JrQHURRULHQWDomR
sexual, cultural,
étnico-racial, religiosa,
geracional, territorial,
de nacionalidade e de
opção política.

OBJETIVO GERAL

SMARH

SMMA

SMADC

SMPS

SMSA

SMED

SMADC

SMPS

SMSA

SMED

ATORES DE
REFERÊNCIA

Garantir a
igualdade, a
equidade de
direitos e a
inclusão da
diversidade nas
políticas de
atendimento
às crianças e
adolescentes.

Garantir a
igualdade, a
equidade de
direitos e a
inclusão da
diversidade nas
políticas de
atendimento
às crianças e
adolescentes.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Curto
prazo e
permanente

PRAZO

Médio
prazo e
permanente
Curto
prazo e
permanente

Capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino e demais
SURÀVVLRQDLVGD3%+SDUDVHTXDOLÀFDUHPQDWHPiWLFDUHODWLYDj
promoção da igualdade racial e sustentabilidade socioambiental.
Produção de material didático que auxilie os professores na
implantação das Leis Federais nº 10.639/03 e nº 11.645/08.

permitir a produção de relatórios e diagnósticos sobre desigualdades
raciais no município.

Curto
prazo e
permanente

Curto
prazo e
permanente

Implantação da política municipal de atenção à saúde da população
negra, em consonância com a política nacional, de forma a coibir
tratamento desigual aos diferentes grupos étnicos, garantindo a
equidade nas políticas de atendimento à saúde

Plano Municipal de Promoção da
Igualdade Racial

Lei 11645/2008

Lei 10639/2003

Plano Decenal CONANDA

LEI nº 9.934/2010

Plano Decenal CONANDA

Curto
prazo e
permanente

Fomento à cultura da sustentabilidade socioambiental no processo de
educação em direitos humanos com crianças e adolescentes.

Introdução de quesito raça/cor nos formulários de atendimento ao
público e de gestão de pessoas da PBH, de forma a

Plano Decenal CONANDA

Curto
prazo e
permanente

CONANDA

Plano Decenal

Lei 11645/2008

Lei 10639/2003

Lei Nº 9.934 de 21 de junho de 2010.

REGULAMENTAÇÃO

Fortalecimento de ações de orientação sócio-familiar em relação
à proteção integral e educação em direitos humanos de crianças e
DGROHVFHQWHVQRHVSDoRGDFRQYLYrQFLDIDPLOLDUHFRPXQLWiULD

,PSODQWDomRGHDo}HVTXHDVVHJXUHPGHIRUPDHÀFLHQWHHHÀFD]R
Curto
combate ao racismo institucional, a discriminação étnico-racial e ao
prazo e
assédio moral em ambientes de trabalho e de educação, dentre outros. permanente

Implantação, no currículo escolar, do tema referente à pluralidade
étnico-racial brasileira.

METAS/AÇÕES
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Ampliar o acesso de
crianças e adolescentes
às políticas de esporte e
lazer do município.

Fortalecer políticas de
segurança alimentar para
erradicação da fome e
melhoria da qualidade
nutricional de crianças e
adolescentes.

Ampliar e articular
políticas, programas,
ações e serviços para
o enfrentamento da
YLROrQFLDVH[XDOFRQWUD
crianças e adolescentes.

Ampliar e articular
políticas, programas,
ações e serviços para
a proteção e defesa de
crianças e adolescentes
LGHQWLÀFDGDVHPVLWXDomR
de trabalho infantil.

OBJETIVO GERAL

SMEL

SMASAN

Desenvolver ambientes sociais saudáveis,
educativos e seguros para crianças e adolescentes
FRPGHÀFLrQFLDVSRUPHLRGHSURMHWRVHSURJUDPDV
inclusivos de acesso ao esporte e lazer.
Viabilizar a implantação de outros Centros
GH5HIHUrQFLDSDUD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLD

Ampliação do atendimento a crianças,
adolescentes e jovens no Programa
Superar, direcionado a pessoas com
GHÀFLrQFLD

Redução do excesso de peso

Diminuição da obesidade infantil

Promover a segurança alimentar de crianças e
adolescentes

Diminuição da desnutrição crônica

SMSA

Execução das diretrizes estabelecidas

Implementação das ações de capacitação,
com acompanhamento permanente.

Prevenir a exploração sexual de crianças e
adolescentes, por meio da capacitação dos
agentes integrantes da rede de turismo, segurança
pública e transporte público, dando continuidade
às ações iniciadas pelo PAIR.

Revisar, divulgar e monitorar a implementação
GDVGLUHWUL]HVGHÀQLGDVSDUDRHQIUHQWDPHQWRGD
YLROrQFLDVH[XDO

Elaboração do Plano Municipal de
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção
ao Adolescente Trabalhador: Vigilância e
Defesa de Direitos

Realização de pesquisa sobre as formas de
trabalho infantil em Belo Horizonte

,QIRUPDUHLQVWUXPHQWDOL]DURVSURÀVVLRQDLV
dos diferentes segmentos sobre as formas de
exploração do trabalho infanto-juvenil

Elaborar diretrizes para o estabelecimento e ou
fortalecimento de políticas públicas dirigidas
ao combate e à exploração do trabalho infantojuvenil.

METAS/AÇÕES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SMED

SMAAS

SMADC

SMPS

SMAAS

SMADC

SMPS

ATORES DE
REFERÊNCIA

Longo Prazo

Médio prazo

Curto prazo

Médio prazo,
permanente.

Médio
prazo e
permanente

Curto prazo e
permanente

Médio prazo

PRAZO

Câmara Intersetorial de Políticas
Públicas para a Juventude

Diagnóstico da criança, do
adolescente e do jovem em Belo
Horizonte (CMDCA)

Plano Decenal CONANDA

PPAG 2014/17

Programa BH Metas e Resultados

CONANDA

Plano Decenal

Plano Decenal CONANDA

PPAG 2014/17

Plano Decenal CONANDA

PPAG 2014/17

Plano Decenal CONANDA

CMDCA

REGULAMENTAÇÃO



ATORES DE
REFERÊNCIA

SMEL

OBJETIVO
GERAL

Ampliar o
acesso de
crianças e
adolescentes
às políticas de
esporte e lazer
do município.

Ampliação das ações de esporte e lazer para
promoção da saúde e qualidade de vida das
crianças, dos adolescentes, dos jovens e suas
famílias.

Implantação de ações de esporte e lazer
para adolescentes e jovens com trajetória de
vida nas ruas, em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto e com
histórico de drogadição.

Ampliar a oferta de ações de esporte e lazer
para crianças e adolescentes nas 33 áreas de
atendimento prioritário (BH Cidadania).

Desenvolver ambientes sociais saudáveis,
educativos e seguros para crianças e
DGROHVFHQWHVFRPGHÀFLrQFLDSRUPHLRGH
projetos e programas inclusivos de acesso ao
esporte e lazer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

18 intervenções por ano.

Manutenção das ações do Projeto no Domingo a Rua é Nossa!

6.000 crianças e adolescentes.

Ampliação das ações do Programa Caminhar nas escolas municipais.

7.000 pessoas atendidas.

Ampliação das ações do Programa Caminhar nas pistas.

em 4 núcleos regionais: Centro –Sul, Noroeste, Barreiro e Oeste.

Atendimento de 240 jovens e adolescentes

Oferta de ações para este público, por meio do programa Esporte
Esperança / Juventude em Movimento.

0DQXWHQomRGRVFRQYrQLRVFRPRVFOXEHVSDUWLFLSDQWHVGR3URJUDPD
Esporte Para Todos

Ampliação para 10 intervenções / ano do Programa Brincando na Vila
UHDOL]DGRVQRVÀQDLVGHVHPDQD 

Ampliação para 11.000 participantes do Programa Esporte Esperança.

Ampliação de 3 núcleos do Programa de Atletismo.

Implantação de 3 núcleos do Programa de Ginástica Rítmica.

Ampliação do número de equipes do paradesporto em competições
municipais, estaduais e nacionais.

3.520 participantes

Realização de evento de capacitação na área de esporte e lazer Jornada Paralímpica.

$PSOLDomRGDFDSDFLWDomRGHSURÀVVLRQDLVTXHWUDEDOKDPFRP
FULDQoDVDGROHVFHQWHVHMRYHQVFRPGHÀFLrQFLD

Realização do Evento Corrida PCD, envolvendo cerca de 1.500 crianças,
DGROHVFHQWHVHMRYHQVFRPGHÀFLrQFLD

METAS/AÇÕES

Curto
prazo

Médio
prazo

Médio
prazo

PRAZO

Programa BH Metas e
Resultados

Programa BH Metas
e Resultados PPAG
2014/17

Programa BH Metas
e Resultados/ PPAG
2014/17

REGULAMENTAÇÃO

47

SMARH

SMED

SMEL

SMEL

Ampliar o
acesso de
crianças e
adolescentes
às políticas de
esporte e lazer
do município.

4XDOLÀFDUH
consolidar
as ações
de esporte
educacional.

ATORES DE
REFERÊNCIA

OBJETIVO
GERAL

Implantar núcleos de esporte educacional
especializado nas regionais.

Ampliar as ações de esporte de rendimento
para adolescentes e jovens.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implantação de núcleos de esporte especializado nas
regionais.

1.200 atletas.

Ampliação da participação de adolescentes e jovens no
evento Circuito BH de Corrida de Rua.

1.500 jovens e adolescentes de 13 a 25 anos.

Ampliação da participação de jovens e adolescentes no
evento: Copa Centenário de Futebol Amador – Wadson
Liima.

1.500 adolescentes e jovens.

Ampliação de atendimento do Programa BH Descobrindo
Talentos no Futebol.

Regularização da Bolsa Atleta: 50 bolsas contemplando, na
grande maioria, a faixa etária de 14 a 24 anos.

Implantação de 1 núcleo do Programa BH Descobrindo
Talentos no Esporte.

METAS/AÇÕES

Médio
prazo

Médio
prazo

PRAZO

Câmara Intersetorial de Políticas
Públicas para a Juventude.

Diagnóstico da Criança, do
adolescente e do jovem em Belo
Horizonte (CMDCA).

Plano Decenal CONANDA

Lei 10.500/2-12.

Câmara Intersetorial de Políticas
Públicas para a Juventude.

PPAG 2014/17.

Programa BH Metas e Resultados

REGULAMENTAÇÃO
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Revitalização de
equipamentos públicos
municipais de esporte
e lazer

Criar um sistema
de informação
sobre o esporte e
lazer no município,
diagnosticando,
monitorando e
avaliando os recursos
humanos, materiais,
programáticos,
estruturais,
SURÀVVLRQDLV
orçamentário e as
instituições.

4XDOLÀFDUHFRQVROLGDU
as ações de esporte
educacional

OBJETIVO GERAL

SUDECAP

SMEL

PRODABEL

SMEL

SMARH

SMED

SMEL

ATORES DE
REFERÊNCIA

4XDOLÀFDURVHTXLSDPHQWRVS~EOLFRV
municipais de esporte e lazer, por
meio de parcerias com a iniciativa
privada e a sociedade civil

Mapear 100% da rede de atendimento
a crianças, adolescentes e jovens no
que tange ao esporte e lazer

Criar uma plataforma de informação/
diagnóstico, sempre atualizado,
referente ao esporte e lazer no
município com recorte de faixa etária,
JrQHURHWQLDHUDoD

Ampliação das ações do esporte
educacional na rede pública

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

40 Equipamentos.

Fortalecimento e ampliação dos Conselhos Gestores de
Equipamentos Esportivos Regionalizados.

6 equipamentos.

Implantação do Programa Adote Equipamentos Esportivos.

Monitoramento e avaliação do sistema de informação.

Capacitação dos parceiros para alimentação das
informações do banco de dados.

,GHQWLÀFDomRGDUHGHGHDWHQGLPHQWRGHHVSRUWHHGROD]HU
no município.

Divulgação da plataforma.

Formatação de banco de dados que possibilite a elaboração
de diagnóstico municipal.

Criação da plataforma de informação/ diagnóstico que
possa dialogar, de forma compartilhada com os dados de
outros sistemas de informação.

Atendimento de 20.000 alunos.

- Escola na Roda de Capoeira

- Xadrez na Escola

- Festival de Ginástica Rítmica e Dança

- Festival de Atletismo

- Caravana do Esporte

- Jogos Escolares de Belo Horizonte

Realização dos eventos:

247 núcleos, atendendo 20.000 crianças e adolescentes.

Ampliação do Programa Segundo Tempo nas escolas
municipais (Escola Integrada).

METAS/AÇÕES

Médio prazo

Longo prazo

Longo prazo

Médio prazo

PRAZO

Programa BH Metas e Resultados
PPAG 2014/17

Políticas Públicas para a Juventude

Câmara Intersetorial de

Diagnóstico da criança, do
adolescente e do jovem em Belo
Horizonte (CMDCA)

Plano Decenal CONANDA

PPAG 2014/17

BH Metas e Resultados

Programa

REGULAMENTAÇÃO
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ATORES DE
REFERÊNCIA

SMSEG/
GMBH
SMED
FPM
FMC

SMSEG/
GMBH
SMED
BH-TRANS

OBJETIVO GERAL

Estimular o protagonismo
de crianças e adolescentes
por meio da implantação de
grupos escoteiros nas regionais
administrativas de Belo
Horizonte

3URPRYHUDFRQYLYrQFLDSDFtÀFD
e o respeito à diversidade
no ambiente escolar entre
grupos formados por crianças e
adolescentes matriculados em
unidades municipais de ensino
fundamental e médio, por
meio do Grupamento Patrulha
Escolar (GPE).

Capacitação de guardas municipais e adultos para
assumirem função de chefe escoteiro nas unidades
criadas pelo projeto.

Fortalecer princípios de cidadania junto a guardas
municipais e adultos interessados nas atividades de
grupos escoteiros em Belo Horizonte

Monitorar a situação em cada unidade escolar após a
realização das ações.

Estabelecer as parcerias necessárias à execução do
plano de ação em cada unidade escolar.

Construir o plano de ações a ser implementado em
cada unidade escolar, juntamente com as respectivas
direções e coordenação.

Atendimento às unidades escolares por meio de
rondas motorizadas.

Promoção de intervenções, como contação de
histórias, exposição dialogada, rodas de conversa,
RÀFLQDVGHVHQVLELOL]DomRGLQkPLFDVFtUFXORV
restaurativos, sessão de cinema comentada, em
cada uma das 188 unidades escolares.

Realização de grandes eventos anuais entre as
unidades escoteiras, com a participação dos pais e
responsáveis.

3URPRYHUDFRQYLYrQFLDIDPLOLDUHSRVVLELOLWDUDRVSDLV
e responsáveis o acompanhamento do processo de
GHVHQYROYLPHQWRGHVHXVÀOKRV

,GHQWLÀFDUDVLWXDomRH[LVWHQWHHPFDGDXQLGDGH
escolar em relação à formação e atuação de gangues.

Execução de atividades para a integração de grupos,
organizados por faixa etária.

o desenvolvimento de habilidades e gostos pessoais.

Desenvolvimento de atividades de cunho social
em espaços nas comunidades, que promovam o
aprendizado com a prática, incentivando

o desenvolvimento de habilidades e gostos pessoais.

Possibilitar o desenvolvimento de habilidades e
FRPSHWrQFLDVGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVSDUDD
vida social, por meio do exercício da liderança e da
cooperação.

Estimular o protagonismo e o comprometimento
de crianças e adolescentes participantes com as
comunidades das quais participam.

Criar alternativas de lazer e educação não-formal para
crianças e adolescentes, de modo a afastá-los das
GURJDVHGDYLROrQFLDXUEDQD

Execução do projeto nas escolas municipais

Contribuir com a formação educacional plena de
crianças e adolescentes por meio dos ensinamentos
escoteiros.
Desenvolvimento de atividades de cunho social
em espaços nas comunidades, que promovam o
aprendizado com a prática, incentivando

METAS/AÇÕES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CMAS: Plano
municipal
FRQYLYrQFLDIDPLOLDUH
comunitária.

CMDCA /

Programa BH
Metas e Resultados
/ Programa
Sustentador
Educação para a
Cidadania

REGULAMENTAÇÃO

CMDCA/ CMAS:
Plano municipal de
Médio prazo e FRQYLYrQFLDIDPLOLDUH
comunitária.
permanente.
Lei nº 10.213 de 29
de junho de 2011.

Longo prazo e
permanente

Longo prazo e
permanente

Longo prazo

PRAZO
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Fomentar e/
ou ampliar, a
participação
e o controle
social na defesa
dos direitos
de crianças e
adolescentes.

Acompanhar e
avaliar as ações
do PMIA

Institucionalizar
o PMIA

OBJETIVO GERAL

CMAA

CMDCA

CMAA

CMDCA

CMAA – Comissão
Municipal de
Acompanhamento
e Avaliação do
PPAC

CMCDA

ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS

Garantir a participação e o controle social
na defesa dos direitos das crianças dos
adolescentes

Analisar e validar o mapa anual de indicadores,
elaborado a partir das orientações
metodológicas do Programa Prefeito Amigo da
Criança, da Fundação Abrinq pelos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Acompanhar e avaliar a execução das ações do
PMIA.

Aprovar as diretrizes para implementação do
PMIA

OBJETIVOS

AÇÕES

Fortalecimento do CMDCA, órgão do controle
social com caráter paritário, deliberativo,
controlador e a natureza vinculante de suas
decisões.

Reuniões de análise e validação.

Discussão em comissões e mesa diretora;
deliberação em plenária; publicização em órgão
RÀFLDO

SUBACÕES

,GHQWLÀFDomRHFRQVROLGDomR
dos espaços democráticos de
participação e controle social na
Fortalecimento da participação da sociedade
defesa dos direitos de crianças e FLYLORUJDQL]DGDHPIyUXQVPRYLPHQWRVFRPLWrV
adolescentes.
e redes, bem como sua articulação municipal
SDUDDLQFLGrQFLDHFRQWUROHVRFLDOGDVSROtWLFDV
de proteção de crianças e adolescentes e dos
compromissos multilaterais assumidos.

Validação dos Mapas de
Indicadores

3DUWLFLSDomRQDVDXGLrQFLDV
públicas na Câmara Municipal,
de prestação de contas da
execução orçamentária.

Realização de reuniões
sistemáticas de
acompanhamento do
planejamento e da aplicação dos
recursos do OCA.

Elaboração de metodologia de
acompanhamento e avaliação,
pelo controle público, em
conformidade com as diretrizes
do CMDCA

Deliberação, validação e
publicização da Resolução para
a implementação do PMIA

EIXO: CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS

Permanente

Curto Prazo

Permanente

Curto Prazo

PRAZO
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Apoio:

Controle Social:

Realização:

